ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ ФОНД УКРАЇНИ»

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ГЕОЛОГОІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ПАСПОРТ

ВОЛНОВАСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА
ГРОМАДА

СТРУКТУРА ПАСПОРТУ
 Загальна інформація
 Мінерально-сировинна база
 Геологічна характеристика території
 Родовища, які враховані Державним балансом запасів корисних копалин України
 Прояви корисних копалин, які не враховані Державним балансом запасів корисних копалин України
 Ділянки родовищ підземних вод
 Артезіанські свердловини
 Надрокористування. Спеціальні дозволи на користування надрами
 Геологічна пам'ятка природи
 Небезпечні екзогенні геологічні процеси
 Геологічні матеріали (звіти) за результатами геологорозвідувальних робіт, в площі яких входить
територія громади
 Процедура отримання спеціального дозволу
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ЗАГАЛЬНА

ІНФОРМАЦІЯ

 Кількість рад, що об'єдналися: 10
 Площа територіальної громади: 538.4 км2
 Чисельність населення ТГ: 36134
 КАТОТТГ: UA14040030000025138
 Офіційний сайт: http://volnovakha.dn.gov.ua/
 Адреса: 85700, Донецька обл., Волноваський р-н, м.
Волноваха, вул.Центральна, буд. 88
 Контакти: (062) 44-42-440; e-mail: volnov.vca@dn.gov.ua
 Голова: Лубінець Іван Валерійович
 Склад ТГ: Волноваха, Донське, Іванівка, Новотатарівка,
Бугас, Валер’янівка, Благовіщенка, Зелений Гай,
Дмитрівка, Новоандріївка, Кирилівка, Прохорівка,
Малогнатівка, Тарасівка, Новоапостолівка, Рибинське,
Ближнє, Василівка, Трудівське, Трудове, Свободне ,
Новогригорівка, Новопавлівка
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МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННА БАЗА ВОЛНОВАСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ
ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
В геоструктурному відношенні район розташування ділянки є східною
частиною Приазовського мегаблоку Українського щита (УЩ), обмеженого з
півночі Складчастим Донбасом (СД), з півдня – Причорноморською
западиною (ПЗ), а з південного сходу – Азовсько-Кубанською западиною.
Територія району характеризується триповерхневою будовою. Нижній
поверх складений супракрустальними й магматичними породами архею,
протерозою, і невеликими магматичними тілами фанерозою. Середній
структурний поверх
складений вулканогенно-осадовими відкладами
палеозою й невеликим магматичними тілами герцинського віку. Верхній
поверх представлений осадовими відкладами тріасу, юри, крейд,
палеогену, неогену плейстоцену та голоцену. Відклади кайнозойської
системи складають осадовий чохол, який на більшості території
перекриває утворення кристалічного фундаменту. Площа багата
різноманітними корисними копалинами: вогнетривкі глини, цегельночерепичні глини, каолін, пісок, щебінь, рідкісні та рідкоземельні металічні
руди, а також руди легуючих металів (вольфрам, молібден, ніобій і ін.).
Високі перспективи на виявлення алмазоносних кімберлітових тіл,
встановленні корінні прояви кімберлітів у зоні зчленування Приазовського
мегаблоку з Донецьким авлакогеном. Усі вони супроводжуються ореолами
розсіювання мінералів-супутників алмазів. Наявність родовищ та проявів
корисних копалин є залогам успіху
стабільного росту мінеральносировинної бази, а також подальшого сталого розвитку промислового
потенціалу не тільки для громади, а й для всієї України.
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РОДОВИЩА, ЯКІ ВРАХОВАНІ ДЕРЖАВНИМ БАЛАНСОМ ЗАПАСІВ
КОРИСНИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ СТАНОМ НА 01.01.2021
НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

ГІРНИЧОРУДНІ:
каолін; сировина польовошпатова - 4

МЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

РУДИ РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ:
руди цирконію - 2

НЕРУДНІ КК ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ:
вогнетривка глина - 1

НЕРУДНІ КК ДЛЯ БУДІВНИЦТВА:
граніт - 1
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ІНФОРМАЦІЯ ПО РОДОВИЩАХ, ЯКІ ВРАХОВАНІ ДЕРЖАВНИМ
БАЛАНСОМ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ
Назва родовища
та його
розташування

Затишанське (Приазовське), родовище
розташоване за 3 км на захід від
с. Затишне, за 9 км на північний захід від
з.ст. Хлібодарівка,

Вид корисної
копалини

ГІРНИЧОРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Корисна копалина

Вогнетривкі глини (сировина
загальнодержавного значення згідно з
«Переліком корисних копалин… »,
Постанова КМУ № 827 із змінами №1370
від 28.12.2011р.).

Галузь
застосування

Сировина вогнетривка глиноземна:
сировина для виробництва
вогнетривких виробів (шамотні вироби
класів А та Б).

Стан
родовища/площа

Розробляється
Спеціальний дозвіл № 4463 від
05.11.2013 р.
Площа родовища – 4089,2 га.

Запаси корисної копалини - А+В+С1– 93579 - балансові;
(тис. т)
- С2 – 30303 - балансові.
Відомості щодо
затвердження запасів

Фізико-механічні
властивості корисної
копалини

Хімічний склад корисної
копалини (%)

Гідрогеологічні умови
розробки родовища

Протокол ТР УКРГЕОЛТРЕСТУ МЧМ УРСР
від 11.05.1957 р.
Маса об’ємна: 1,87 - 2,02 г/см3
(у середньому - 1,9 г/см3).
Вологість природна – 26,3 % - 32,2 %.
Водопоглинання – 1,1% - 30,0 %.
Усадка повітряна: 3,4% - 20,0 %.
Усадка повна: 15,0 % - 28,0 %.
Вогнетривкість – 16700 С - 17500 С.
Глини для вогнетривів, %:
Al2O3 – 18,0 - 48,30;
SiO2 (кремнезем) – 48,8 - 65,40;
Fe2O3 – 0,34 - 14,3; Втрати при прожарюванні:
4,20 -26,40.
В обводненні ділянки братимуть участь від
одного до шести водоносних горизонтів, які
розглядаються як один
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Гідрогеологічні умови
розробки родовища

Гірничотехнічні умови
розробки родовища

Складність геологічної
будови родовища

водоносний горизонт у палеогеновій
товщі
третинних
відкладів
(гідростатичний
напір
у
межах
родовища становить від 0,005 м до
31,10 м). Прогнозний водоприплив на
кінцевий період експлуатації в кар’єр
–172 м3/год. Гідрогеологічні умови
прості та сприятливі для видобування
корисної
копалини
відкритим
способом.

Гірничотехнічні
умови
родовища
сприятливі для розробки корисної
копалини
відкритим
способом.
Потужність глини вогнетривкої від
1,10 м до 29,55 м (у середньому - 7,90
м).
Родовище відноситься до групи
родовищ складної геологічної будови
(2 група) відповідно до Класифікації
запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр.
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Назва родовища
та його
розташування

Біла
Балка,
ділянка
«Північна»
розташована на відстані 2 км на захід
від с. Трудове

Вид корисної
копалини

ГІРНИЧОРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Корисна копалина

Первинні
каоліни
мезозойкайнозойського віку сіро-білого до
сірого
кольору
(сировина
загальнодержавного значення згідно з
«Переліком
корисних
копалин…»,
Постанова КМУ № 827 із змінами
№1370 від 28.12.2011р.). Супутня
корисна копалина - піщана фракція
каолінів.

Галузь
застосування

Збагачений каолін: сировина для
виробництва керамічних виробів,
паперу, гумовотехнічних і пластмасових
виробів, для шамотних виробів, для
хімічної промисловості, і косметичної
промисловості.

Стан
родовища/площа

Розробляється
Спеціальний дозвіл № 2221 від
18.08.2000 р. Площа ділянки - 29,8 га.

Запаси корисної
копалини (тис. т)

- В+С1– 4296,55 - балансові

Відомості щодо
затвердження
запасів

Протоколи Державної комісії України
по запасах корисних копалин:
від 20.10.2017 р. № 4127;
від 26.12.2018 р. № 4657.

Фізико-механічні
властивості корисної
копалини

Середня густина – 2,16 т/м3 при
вологості – 14 %. Вміст піщаної
фракції в пробі марки КНВ-1 становить
32,3 %, КВ-2 – 39,7%; КВ-3 – 41,6%;
КВ-4 – 30,4%. Білизна збагачених
каолінів для марок (%): КНВ-1 - 93,4;
КВ-2 – 91,3; КВ-3 – 92,5; КВ-4 – 89,3.
Вогнетривкість збагачених каолінів
для марок: КНВ-1 – 17600 С; КВ-2 –
17600 С; КВ-3 – 17400 С; КВ-4 –
17300 С. Вихід пісків становить 20,8% 31,6% (сер.–27,6%), від початкової
маси каолінів-сирцю, вміст глинистої
домішки – 2%, втрати каолінової
фракції з пісками до 1%.
За рівнем природної радіоактивності
каоліни відповідають вимогам ДБН
В.1.4-1.02-97 і відносяться до I класу.
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Хімічний склад
корисної копалини
(%)

Гідрогеологічні
умови розробки
родовища

Гірничотехнічні
умови розробки
родовища

Складність
геологічної будови
родовища

Каоліну-сирцю, %: SiO2 - 63,88; Al2O3 –
22,87; Fe2O3 – 0,68; TiO2 – 0,60; CaO –
0,13; MgO – 0,30; К2O – 1,1 - 2,4; Na2O 0,10; SO3 - 0,1 - 0,2; В.п.п. - 11,5-12,6.
В обводненні ділянки братимуть участь
водоносні горизонти у четвертинних
відкладах та первинних каолінах.
Прогнозний водоприплив на кінцевий
період експлуатації ділянки в кар’єр за
рахунок підземних вод і атмосферних
опадів – 470 м3/добу, за рахунок злив –
551 м3/год.
Гідрогеологічні
умови
прості
та
сприятливі для видобування корисної
копалини відкритим способом.
Гірничотехнічні умови сприятливі для
розробки
корисної
копалини
відкритим
способом.
Потужність
каолінів - від 1,0 м до 48,7 м (у
середньому-18,1 м).
Родовище
відноситься
до
групи
родовищ складної геологічної будови (2
група) відповідно до Класифікації
запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр.
Родовище Біла Балка
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Назва родовища та
його розташування

Біла Балка, ділянка Південна
розташована на відстані 2 км на захід
від с. Трудове

Вид корисної
копалини

ГІРНИЧОРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Корисна копалина

Первинні каоліни (нормальні та лужні)
мезозой-кайнозойського віку сировина
загальнодержавного значення згідно з
«Переліком корисних копалин…»,
Постанова КМУ № 827 із змінами
№1370 від 28.12.2011р.).

Галузь застосування

Первинні каоліни після збагачення
придатні для виготовлення паперу і
керамічних виробів; первинні каоліни
без збагачення придатні для
виробництва кераміки і вогнетривких
виробів.

Хімічний склад
корисної
копалини (%)

Стан родовища

Розробляється.
ТОВ «Донкаолін» спеціальний дозвіл
№ 3009 від 29.05.2003 р.
Площа - 17,1 га.

Гідрогеологічні умови
розробки родовища

Запаси корисної
копалини (тис. т)

- В+С1– 8978,78 - балансові

Відомості щодо
затвердження запасів

Фізико-механічні
властивості корисної
копалини

Протоколи: ДКЗ СРСР від 15.03.1955
р., № 394; ДКЗ України
від 10.05.2018 р., № 4382.
Середня густина (у середньому 2,20 т/м3) . Вміст піщаної фракції по
групових пробах - 30,4 - 40,8 %.
Вогнетривкість збагачених каолінів:
проба Т-1 – 1720 0С; Т-2 – 1730 0С; Т3 – 1690 0С; Т-4 – 1710 0С.
За рівнем природної радіоактивності
каоліни відповідають вимогам НРБУ97 та ДБН В.1.4-1.02-97 і відносяться
до I класу.
Каоліну-сирцю, %: Al2O3- 22,0 – 24,0;
Fe2O3 – 0,33 - 0,4; TiO2 – 0,45 - 0,53;
CaO – 0,16.
Гідрогеологічні умови прості та
сприятливі
для
видобування
корисної
копалини
відкритим
способом. В обводненні ділянки
братимуть
участь
водоносні
горизонти
із
продуктивної
каолінової товщі і підстеляючих
тріщинуватих кристалічних порід.
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Гідрогеологічні умови
розробки родовища

Гірничотехнічні умови
розробки родовища

Прогнозний
водоприплив
на
кінцевий
період експлуатації ділянки «Південна» в
кар’єр за рахунок підземних вод – 373
м 3 /добу і атмосферних опадів – 345
м 3 /добу.

Гірничотехнічні умови ділянки «Південна»
сприятливі для розробки корисної копалини
відкритим
способом.
Продуктивна
товща
складена первинними каолінами (нормальними і
лужними) потужністю від 12,65 м до 40,18 м
(у середньому - 27,31 м).

Родовище відноситься до групи родовищ
Складність геологічної будови складної геологічної будови (2 група) відповідно
родовища
до Класифікації запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр.
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Біла Балка, ділянка «Центральна»
розташована на відстані близько 2 км
на захід від с. Трудове

Запаси корисної
копалини (тис. т)

Вид корисної
копалини

ГІРНИЧОРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Відомості щодо
затвердження запасів

Корисна копалина

Первинні
каоліни
мезозойкайнозойського віку сіро-білого до
сірого
кольору
(сировина
загальнодержавного значення згідно з
«Переліком корисних копалин…»,
Постанова КМУ № 827 із змінами
№1370 від 28.12.2011р.).

Галузь застосування

Збагачений каолін: сировина для
виробництва паперу, картону та
керамічних виробів (побутової і
художньої . Каолін-сирець (каолін без
збагачення) для виготовлення
порцелянових і керамічних сумішей.

Стан родовища

Розробляється.
ТОВ «Донбаскераміка»
Спеціальний дозвіл № 2326 від
05.12.2000 р.
Площа ділянки - 29,0 га.

Назва родовища та
його розташування

Фізико-механічні
властивості корисної
копалини

- В+С1 – 6513,68- балансові
Протоколи:
ДКЗ СРСР від 15.03.1955, № 394;
ДКЗ України: від 24.05.2017, № 3936.

Вихід
піщаної
складової
при
збагаченні
каоліну-сирцю
коливається від 30,4 % до 40,8 %.
Білизна
збагачених
каолінів
коливається від 73,5 % до 98,8 %.
Вихід
збагачених
каолінів
за
марками, (%): КП-87 - 74,0; КП-85 –
5,5; КП-84 – 4,1; КН-83 – 1,4; КН-809,9; КН-77-2,7; КН-74 – 1,4.
Середня густина – 2,2 т/м3. Вихід
збагачених каолінів становить 30,5 59,0 %.
За рівнем природної радіоактивності
каоліни відповідають вимогам ДБН
В.1.4-1.02-97 і відносяться до I класу.
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Хімічний склад корисної
копалини (%)

Каолінів після збагачення, %:
SiO2 - 44,04 - 48,6; Al2O3 – 35,49 -40,12; Fe2O3 –
0,14 - 1,81; TiO2 – 0,3 -0,89; CaO – 0,14 - 0,56;
MgO – 0,05 -0,43 К2O – 0,12 - 2,27; Na2O - 0,05 0,63; SO3 - 0,05 - 0,18; в.п.п. - 11,68 -13,98.

Гідрогеологічні умови
розробки родовища

Гідрогеологічні
умови
ділянки
прості
та
сприятливі для її розробки відкритим способом.
Прогнозний водоприплив на кінцевий період
експлуатації ділянки «Центральна» в кар’єр за
рахунок підземних вод і атмосферних опадів –
260 м3/добу, за рахунок злив – 1,5 тис. м3/добу.
Фактичний водоприплив у період з 2003 р. по
2016 р. становив 94 - 264 м3/добу (у середньому
– 192 м3/добу).

Гірничотехнічні умови
розробки родовища

Гірничотехнічні умови сприятливі для розробки
корисної
копалини
відкритим
способом.
Потужність каолінів - від 0,0 до 34,6 м (у
середньому - 11,8 м).

Складність геологічної
будови родовища

Родовище відноситься до групи родовищ
складної геологічної будови (2 група) відповідно
до Класифікації запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр.
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Назва родовища та
його розташування

Іванівське, ділянки: Північний кар’єр
і Південний кар’єр: на відстані 1,5 км
на північний схід від с. Іванівка

Вид корисної
копалини

ГІРНИЧОРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Каоліни
первинні
мезозойкайнозойського
віку
(сировина
загальнодержавного значення згідно з
Корисна копалина
«Переліком корисних копалин… »,
Постанова КМУ № 827 із змінами
№1370 від 28.12.2011р.)
Комплексна
сировина
при
приготуванні керамічних мас для
Галузь застосування виробництва всіх видів порцеляни та
фаянсу,
а
також
цементу
і
вогнетривких виробів
Не розробляється.
Площа ділянок родовища: Північний
Стан родовища
кар’єр – 14,99 га; Південний кар’єр –
8,24 га
Протокол Державної комісії України
Відомості щодо
по запасах корисних копалин від
затвердження запасів 23.04.2019 р. № 4769 (апробація)

Запаси корисної
копалини
(тис. т)

Фізико-механічні
властивості корисної
копалини

Південний кар’єр:
- С1 (121) – 1017,0 - балансові;
- С2 (122) – 1680,0 - балансові;
- С1 (221) – 109,0 - умовно балансові
(за якістю);
- С2 (222) – 181,0 - умовно балансові
(за якістю);
Північний кар’єр:
- С1 (121) – 2986,0 – балансові;
- С2 (122) – 2237,0 – балансові;
- С1 (221) – 80,0 - умовно балансові
(за якістю)
У каоліні-сирцю в піщаній фракції
частки більше 0,1 мм переважають
над частками 0,1-0,063 мм, що є
передумовою
його
хорошої
збагачуваності. За рівнем природної
радіоактивності каоліни відповідають
вимогам НРБУ-97 і ДБН В.1.4-1.02-97
і відносяться до I класу. Середня
потужність
каолінів
первинних
становить 18,1 м.
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Каоліну-сирцю, %: SiO2-63,88; Al2O3 –
25,05; Fe2O3–0,26; TiO2–0,55; CaO–
Хімічний склад корисної 0,19; MgO–0,15; MnO –0,004; К O–0,28;
2
копалини (%)
Na2O-0,09; SO3-0,08; В.п.п. - 9,17;
Білизна - 85,7.

Гідрогеологічні умови
розробки родовища

В обводненні родовища братимуть
участь
водоносні
горизонти
у
четвертинних відкладах та первинних
каолінах. Прогнозний водоприплив на
кінцевий період експлуатації родовища
складатиме: для ділянки Південний
кар’єр за рахунок підземних вод і
атмосферних опадів – 7,33 м3/год, за
рахунок злив – 44 м3/год: для ділянки
Північний кар’єр – 13,34 м3/год та 80
м3/год відповідно.
Гідрогеологічні
та
інженерногеологічні умови сприятливі для
видобування
корисної
копалини
відкритим способом.

Гірничотехнічні умови Іванівського
родовища сприятливі для розробки
корисної
копалини
відкритим
Гірничотехнічні умови
способом.
розробки родовища
«Каоліни»: потужність - від 0 до 36 м,
у середньому - 18,1 м; середня
густина – 1,97 т/м3.
Родовище відноситься до групи
родовищ складної геологічної будови
Складність геологічної
(2 група) відповідно до Класифікації
будови родовища
запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр
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Назва родовища та
його розташування

Новоандріївське,
ділянки:
Центральна, Східна та Південна;
розташоване на північній околиці с.
Новоандріївка, за 15 км на північний
схід від районного центру
м. Волноваха

Вид корисної
копалини

ГІРНИЧОРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Запаси корисної
копалини
(тис. т)

Корисна копалина

Первинні каоліни (нормальні та
лужні), які являють собою кору
вивітрювання
гранітоїдних
порід
Приазовського кристалічного масиву
мезозой-кайнозойського
віку.
(сировина
загальнодержавного
значення
згідно
з
«Переліком
корисних копалин…»,
Постанова
КМУ № 827 із змінами №1370 від
28.12.2011р.)

Відомості щодо
затвердження запасів

Галузь застосування

Збагачені каоліни: сировина для
виробництва паперу, картону та
керамічних виробів.

Стан родовища

Не розробляється. Сумарна площа
підрахунку запасів каолінів трьох

Фізико-механічні
властивості корисної
копалини

ділянок складає 68,5 га, у т. ч. по
ділянках: Центральної – 21,5 га;
Східної – 25,2 га; Південної - 21,8 га.
Центральна:
- С1 (122) – 7476 - балансові;
Південна :
- С1 (122) – 10313 - балансові;
Східна:
- С1 (122) – 3784 - балансові;
- С2 (122) – 3967 - балансові.
Всього по родовищу: С1+ С2 – 25540;
у т. ч. С1 – 21573; С2 – 3967.
Протокол ДКЗ України 28.03.2005 р.,
№ 949 (апробація запасів корисної
копалини).
Вміст піщаної фракції: 45,7% - 51,6%,
у середньому - 49,4%.
Марочний склад каолінів, %: КФ-1
КФ-2; КФ-3; КС-1 (ГОСТ 21266-82);
КП-87; КН-84; КН-82; КН-80; КН-78;
КН-77; КН-73 (ГОСТ 19285-73);
Вихід збагачених каолінів становить
50,9 %. Середня густина – 1,97 г/см3.
За рівнем природної радіоактивності.
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Хімічний склад
корисної копалини (%)

Гідрогеологічні умови
розробки родовища

Гірничотехнічні умови
розробки родовища

каоліни відповідають вимогам ДБН
В.1.4-1.02-97 і відносяться до I класу.
Каолінів після збагачення, %:
SiO2 - 47,21 - 47,86; Al2O3 – 36,03 36,78; Fe2O3 – 0,37 - 0,46; TiO2 – 0,43 0,46; CaO – 0,26 - 0,32; MgO – 0,18 0,20; К2O – 0,57 - 1,38; Na2O - 0,18 0,23; SO3 - 0,12 - 0,15; в.п.п. - 12,35 12,89.
Гідрогеологічні умови ділянки прості
та сприятливі для її розробки
відкритим способом.
Сумарний водоприплив на кінцеву
стадію розвитку кар’єру за рахунок
підземних вод і атмосферних опадів
складе 280 м3/год.
Гірничотехнічні
умови
ділянок
сприятливі для розробки корисної
копалини
відкритим
способом.
Потужність каолінів по родовищу
складає у середньому – 15,44 ; а
саме по ділянках: Центральна–17,7
м, у т. ч. лужних – 7,1 м; Східна –
16,24 м і 15,1 м по блоках

підрахунку запасів, у т. ч. лужних
відповідно – 5,52 і 6,48 м; Південна
– 24,06 м, у т. ч. лужних – 6,95 м.
Родовище відноситься до групи
родовищ складної геологічної будови
Складність геологічної
(2 група) відповідно до Класифікації
будови родовища
запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр.
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Назва родовища та
його розташування

Мазурівське, ділянка Східна: на
відстані 600 м на південний захід від
околиці смт. Донське та в 12 км на
південь від районного центру і
залізничної станції Волноваха

Вид корисної
копалини

ГІРНИЧОРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Корисна копалина

Відходи
збагачення
вивітрілих
рідкіснометалічних руд – «піски»
(загальнодержавного значення згідно
з «Переліком корисних копалин…»,
Постанова КМУ № 827 із змінами
№1370 від 28.12.2011р.)

Галузь застосування

Сировина для виробництва
польовошпатових концентратів

Розробляється.
ТОВ «Азов-Мінералтехніка»
Стан родовища
Спеціальний дозвіл № 6578 від
21.10.2021 р.
Площа родовища – 8 га
Протоколи Державної комісії України
по запасах корисних копалин від
Відомості щодо
затвердження запасів 16.09.2005 р. № 1012 (апробація) та
від 30.11.2017 р. № 4176 (апробація)

Запаси корисної
копалини (тис. т)

Фізико-механічні
властивості корисної
копалини

Гідрогеологічні умови
розробки родовища

- В (121) – 417,57- балансові;
- С1 (121) – 408,17 - балансові;
Супутні корисні компоненти, т:
- ZrO2: С1 (221) – 510,8;
- Nb2O5: С1 (221) – 283,3
Відходи
збагачення
вивітрілих
рідкіснометалічних руд неоднорідні за
гранулометричним та мінералогічним
складом, що обумовлено способом їх
відкладення.
«Піски»
уламки
розміром більше 0,1 мм (до 82 %),
більш дрібні – 18 %. Середня
потужність «пісків» – 8,41 м
Основний водоносний горизонт, що
впливатиме на розробку родовища,
утворився внаслідок накопичення
відходів збагачення вивітрилих руд.
Він є безнапірним, у підошві
залягають щільні ГРШ та жовто-бурі
суглинки
четвертинного
віку.
Гідрогеологічні умови сприятливі для
видобування
корисної
копалини
відкритим способом
22

Гірничотехнічні умови
розробки родовища

«Піски»: потужність - від 4 до 25 м,
щільність
–
2,67-2,72
г/см3,
коефіцієнт пористості - 1,01-1,12.
При розробці можливі осипи та
пливуни

Складність геологічної
будови родовища

Родовище відноситься до групи
родовищ складної геологічної
будови (2 група) відповідно до
Класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин державного
фонду надр
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Назва родовища та
його розташування

Маріупольське, (колишнє
Жданівське), 12 км на південь
від з. ст. Волноваха, 50 км на
північ від м. Маріуполь.

Вид корисної
копалини/значення

РУДИ РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ

Корисна копалина

Руди цирконію
(загальнодержавного значення
згідно з «Переліком корисних
копалин…», Постанова КМУ №
827 із змінами №1370 від
28.12.2011р.)

Галузь застосування

Стан родовища

Запаси корисної
копалини

Сировина для виробництва
цирконієвих концентратів
Не розробляється
Площа родовища – 18,4 га
Держбалансом враховується із
1940 р.
Запаси цирконію відносяться до
інформації з обмеженим
доступом (гриф ДСК)

Відомості щодо
затвердження запасів

Протоколи: ЦКЗ СРСР 1949р. №
5697; ДКЗ СРСР 1955р. № 933;
ДКЗ СРСР 1972р. № 6665.

Фізико-механічні
властивості корисної
копалини

Основний корисний компонент –
циркон. Вміст циркону в
концентраті – 58,5%. Присутній
як домішка гафній

Хімічний склад
корисної копалини

Вміст ZnO2 в цирконі – 54,9866,4%, середній вміст HfO2 в
цирконі – 0,68%

Гірничотехнічні умови
розробки родовища

Спосіб розробки - відкритий.
Породи розкриву – лесовидні
суглинки потужністю від 5,5 м до
28,2 м. Потужність продуктивної
товщі – 21 м

Складність геологічної
будови родовища

Родовище складної геологічної
будови (3 група) відповідно до
Класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин державного
фонду надр
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Назва родовища та
його розташування

Мокрі Яли, 15 км на південь від
з. ст. Волноваха, за 12 км на
північ від с. Гостра Могила.
Родовище складається із трьох
ділянок.

Вид корисної
копалини/значення

РУДИ РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ

Корисна копалина

Руди цирконію
(загальнодержавного значення
згідно з «Переліком корисних
копалин…», Постанова КМУ №
827 із змінами №1370 від
28.12.2011р.)

Галузь застосування

Сировина для виробництва
цирконієвих концентратів

Стан родовища

Не розробляється
Площа родовища – 50 км2

Запаси корисної
копалини

Запаси цирконію відносяться до
інформації з обмеженим
доступом (гриф ДСК).
Запаси розсипу віднесені до
позабалансових

Відомості щодо
затвердження запасів
Фізико-механічні
властивості корисної
копалини
Хімічний склад корисної
копалини
Гідрогеологічні умови
розробки родовища

Гірничотехнічні умови
розробки родовища

Складність геологічної
будови родовища

Науково-технічна рада
Приазовської експедиції
Рудні піски: об'ємна вага 1,932,14 т/м3, коефіцієнт
розпушуваності 1,4-1,46. Основна
маса пісків - 76% зосереджена в
класі 1 мм, а 24% - в класі 1-3 мм.
Середній вміст двоокису цирконію
– 2,05 кг/м3, ільменіту 18 кг/м3
Гідрогеологічні умови прості ,
корисна копалина обводнена
частково.
Розсип. Потужність продуктивної
товщі – 0,8-13,3 м, глибина
залягання від 7,2 до 19,4 м.
Розкривні породи представлені
лесовидними
суглинками,
червоно-бурими
глинами
потужністю
10-19
м.
Передбачається відкритий спосіб
розробки.
Родовище складної геологічної
будови (3 група) відповідно до
Класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин державного
фонду надр
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Назва родовища та
його розташування

Дмитріївське, ділянки: Південна
( 0,3 км на південний схід від
с. Дмитрівка); Північна (0,3 км на
північний схід від с. Дмитрівка) 6
км на південь від з. ст. Волноваха

Вид корисної
копалини/значення

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ
БУДІВНИЦТВА

Корисна копалина

Галузь застосування

Стан родовища

Граніти,
хлібодарівського
та
анадольського
комплексу
палеопротерозойського
віку
(загальнодержавного
значення
згідно з «Переліком корисних
копалин… », Постанова КМУ №
827 із змінами №1370 від
28.12.2011р.)
Сировина для виробництва
каменю бутового марок «600» «800» та щебеню будівельного
марок «800» - «1200»
Розробляється.
Ділянка Північна:
Спеціальний дозвіл № 4367 від
12.09.2007 р.
Площа ділянки – 36,9 га.

Ділянка Південна:
Спеціальний дозвіл № 6534 від
02.07.2021 р.
Площа ділянки – 24,75 га
Ділянка Південна:
Запаси корисної
копалини, (тис.м3)

Відомості щодо
затвердження запасів

Фізико-механічні
властивості корисної
копалини

- В – 5847,1- балансові;
- А+В – 3576 – позабалансові;
Ділянка Північна :
- А+В+С1 – 21504,7- балансові
Ділянка
Південна:
Протокол
Територіальної комісії по запасах
корисних копалин від 22.10.1975
р. № 3691;
Ділянка
Північна:
Протокол
Територіальної комісії по запасах
корисних копалин від 28.12.1978
р. № 3935
Незмінені
та
зачеплені
вивітрюванням кристалічні породи
відповідають вимогам ГОСТ 826764 на щебінь з натурального
каменю для будівельних робіт и
ГОСТ 10268-70 на заповнювачі
для важкого бетону.
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Хімічний склад корисної
копалини

Гідрогеологічні умови
розробки родовища

Та можуть бути використані в якості сировини
на щебінь для будівництва автомобільних
доріг.
Хімічний склад гранітів
SiO2-68,9; Al2O3 -14,0; Fe2O3 – 1,19, TIO2- 1,62;
CaO – 0,51; MgO – 0,08; Na2O – 0,02; SO3 –
0,12; K2O – 5,8
Наявний один водоносний горизонт, що
належить тріщинуватій зоні гранітів та
жорстви. Гідрогеологічні та інженерногеологічні
умови
сприятливі
для
видобування корисної копалини відкритим
способом

Гірничотехнічні умови
розробки родовища

Потужність пісків від 4 до 25 м,
характеризуються щільністю – 2,67-2,72 г/см3
та коефіцієнтом пористості 1,01-1,12. При
розробці можливі осипи та пливуни.

Складність геологічної
будови родовища

Родовище простої геологічної будови (1
група). відповідно до Класифікації запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду
надр
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ДІЛЯНКИ РОДОВИЩ

ПІДЗЕМНИХ ВОД

Родовище

Ділянка

Мінеральні води

1. Великоанадольська 1
Великоанадольське
2. Великоанадольська 2
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Назва об’єкта:

Родовище Великоанадольське
Ділянка Великоанадольська 1

Загальні дані:

1.4 км на південний схід від с. Зелений Гай, територія п/т "Світлячок"

Корисна копалина:

Підземні мінеральні води

Галузь застосування:

Комплексне лікування

Розробляється / не розробляється

Не розробляється

Водоносний горизонт (ВГ)

Водоносна зона трiщинуватостi нижньопротерозойських порiд (AR-PR1)
Характеристика водоносного горизонту

Глибина залягання ВГ
Покрівля, м

Підошва, м

22,5

85,0

Дебіт, м3/добу

Мінералізація
г/дм3

Тип води

Формула іонного складу

202,0 - 243,0

2,5 - 2,8

Гідрокарбонатно-сульфатна
магнієво-кальцієво-натрієва

SO4 40-75 HCO3 15-26 CL 4-6
NA 45-50 CA 25-30 MG 20-25

Запаси корисної копалини:

Балансові експлуатаційні запаси мінеральних слаборадонових вод родовища
Великоанадольське затверджені ДКЗ СРСР (протокол №7544 від 23 грудня 1975 р.) в зоні
тріщинуватості кристалічних порід протерозоя та архея в кількості та за категоріями: А202,0 м3/добу і С1-41,0 м3/добу.

Видобуток:

Не проводиться
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 Родовище Великоанадольське розташоване в південній частині Донецької області, в 5-6 км на північний захід від районного
центру м. Волновахи. На території родовища розташований піонерський табір "Світлячок".
Географічні координати свердловини:
№
№ 44

Пн.Ш
47° 38' 18"

Сх.Д
37° 27' 29"

 Пошукові та розвідувальні роботи були виконані в 1973-1975 рр. експедицією тресту Артемгеологія згідно заявки
Слов'янської територіальної ради.
 Ділянка Великоанадольська 1 мінеральних радонових вод розкрита свердловиною № 44 приурочена до зони розвитку
тріщинуватості кристалічних порід протерозою і архею, яка представлена гранітами, що залягають з глибини 22,5 м. Дебіт
свердловини коливався в межах 201,0-243,0 м3/добу при зниженні рівня 12,4-16,6 м. Горизонт напірний. Висота напору
складає 19 м. За хімічним складом мінеральні води є сульфатними, гідрокарбонатно-сульфатними магнієво-кальцієвонатрієвими, холодними, слабо радоновими (15-20 Нкu/л), з мінералізацією 2,5-2,8 г/дм3.
 Балансові експлуатаційні запаси мінеральних слаборадонових вод родовища Великоанадольське затверджені ДКЗ СРСР
(протокол №7544 від 23 грудня 1975 р.) в зоні тріщинуватості кристалічних порід протерозоя та архея в кількості та за
категоріями: А-202,0 м3/добу і С1-41,0 м3/добу.


На теперішній час свердловині присвоєний статус геологічного пам'ятника, не використовується.
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Назва об’єкта:

Родовище Великоанадольське
Ділянка Великоанадольська 2

Загальні дані:

5 км на північний захід від м. Волноваха, межиріччя рр. Кашлагач і Солона

Корисна копалина:

Підземні мінеральні води

Галузь застосування:

Для комплексного лікування

Розробляється / не розробляється

Не розробляється

Водоносний горизонт (ВГ):

Водоносна зона трiщинуватостi нижньопротерозойських порiд (AR-PR1)
Характеристика водоносного горизонту

Глибина залягання ВГ
Покрівля, м

Підошва, м

Дебіт,
м3/добу

50,0

70,0

262,0

Запаси корисної копалини:

Видобуток:

Мінералізація,
г/дм3

Тип води

Формула іонного складу

1,5 - 1,68

Гідрокарбонатно-сульфатна
магнієво-кальцієво-натрієва

SO4 60-65 HCO3 30-35 CL 4-7
NA 45-50 CA 25-30 MG 25-30

Балансові експлуатаційні запаси мінеральних слаборадонових вод родовища
Великоанадольське затверджені ДКЗ СРСР (протокол №7544 від 23 грудня 1975 р.) в зоні
тріщинуватості кристалічних порід протерозою та архею, в кількості та за категоріями: А262,0 м3/добу.
Не проводиться
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 Родовище Великоанадольське розташоване в південній частині Донецької області, в 5-6 км на північний захід від
районного центру м. Волновахи. На території родовища розташований піонерський табір "Світлячок".
Географічні координати свердловини :
№
№ 48-ГД

Пн.Ш

Сх.Д

47° 38' 17''

37° 27' 29'‘

 Пошукові та розвідувальні роботи були виконані в 1973-1975 рр. експедицією тресту Артемгеологія згідно заявки
Слов'янської територіальної ради.
 Ділянка Великоанадольська 2 мінеральних радонових вод розкрита свердловиною №48-ГД, яка приурочена до зони
розвитку тріщинуватості кристалічних порід архея-протерозоя і представлена гранітами, що залягають з глибини 50 м.
Дебіт сягає 262,0 м3/добу при зниженні рівня на 25,47 м. Горизонт напірний. Висота напору складає 43,4 м. За хімічним
складом мінеральні води є сульфатними, гідрокарбонатно-сульфатними магнієво-кальцієво-натрієвими, холодними,
слабо радоновими (15-20 Нкu/л), з мінералізацією 1,5-1,6 г/дм3.
 Балансові експлуатаційні запаси мінеральних слаборадонових вод родовища Великоанадольське затверджені ДКЗ СРСР
(протокол №7544 від 23 грудня 1975 р.) в зоні тріщинуватості кристалічних порід протерозоя та архея, в кількості та за
категоріями: А-262,0 м3/добу.
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ВОДОЗАБОРИ ПІДЗЕМНИХ ПИТНИХ І
ТЕХНІЧНИХ ВОД
Водозабори:
 1. НЕК "УКРЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 00100227)
 2. ПНВК "ІНТЕРБІЗНЕС" (ЄДРПОУ 01200244)
 3. ПРАТ "ЕКОПРОД" (ЄДРПОУ 23981928)
 4. ПРАТ "ЕКОПРОД" (ЄДРПОУ 23981928)
 5. ПРАТ "ЕКОПРОД" (ЄДРПОУ 23981928)
 6. ПРАТ "ЕКОПРОД" (ЄДРПОУ 23981928)
 7. ТОВ "АФРОДІТА" (ЄДРПОУ 31887531)
 8. ПНВК "ІНТЕРБІЗНЕС" (ЄДРПОУ 01200244)
 9. ТОВ "ВОЛНОВАСЬКИЙ КУКУРУДЗЯНИЙ ЗАВОД " (ЄДРПОУ 31546971)
 10. ФОП МОСКАЛЕНКО П.В. (ЄДРПОУ 2564921794)
 11. ПРАТ " ЕКОПРОД" (ЄДРПОУ 23981928)

Кар'єри :
 12. ТОВ "ДОНКАОЛІН" (ЄДРПОУ 32362828)
 13. ТОВ "ДОНБАСКЕРАМІКА” (ЄДРПОУ 30972491)
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Суб’єкт
водокористування

1. НЕК “УКЕНЕРГО”(ЄДРПОУ 00100227)

Загальні дані

Водозабір розташований с. Іванівка

Басейн підземних вод
(БПВ)

Область тріщинних вод Українського
щита

Річковий басейн

Район басейну річки Дніпро

Суббасейн

Суббасейн р. Нижнього Дніпра

Водогосподарська ділянка

M5.1.3.33 – р. Мокрі Яли

Призначення

Водопостачання

Розробляється / не
розробляється

Розробляється

Водоносний горизонт (ВГ)

Водоносна зона трiщинуватостi
докембрiйських кристалiчних порiд (PCM)

Видобуток 2020р.

0.266 тис. м3/рік

Використання

виробничо-технічне - 0,266 тис. м3/рік

Мінералізація

5,3 г/дм3

Суб’єкт
водокористування

2. ПНВК “ІНТЕРБІЗНЕС” (ЄДРПОУ 01200244)

Загальні дані

с. Рибинське

Басейн підземних
вод (БПВ)

Область тріщинних вод Українського щита

Річковий басейн

Басейн річок Азовського моря

Суббасейн
Водогосподарська
ділянка

M6.9.0.04 - Р.Кальміус (виключаючи р. Кальчик)

Призначення

водопостачання

Розробляється / не
розробляється

Розробляється

Водоносний
горизонт (ВГ)

Водоносна зона тріщинуватості докембрійських
(PCM)

Видобуток 2020 р.

49,922 тис. м3/рік

Використання

Господарсько-питне - 0,700 м3/рік
сільськогосподарське (тваринництво,
птахівництво) - 49,222 м3/рік

Мінералізація

2,4г/дм3
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Суб’єкт
водокористування

3. ПрАТ “ЕКОПРОД” (ЄДРПОУ 23981928)

Суб’єкт
водокористування

4. ПрАТ “ЕКОПРОД” (ЄДРПОУ 23981928)

Загальні дані

м. Волноваха

Загальні дані

м. Волноваха

Басейн підземних
вод (БПВ)

Область тріщинних вод Українського щита

Басейн підземних
вод (БПВ)

Область тріщинних вод Українського щита

Річковий басейн

Басейн річки Дніпро

Річковий басейн

Басейн річки Дніпро

Суббасейн

Суббасейн Нижнього Дніпра

Суббасейн

Суббасейн Нижнього Дніпра

Водогосподарська
ділянка

M5.1.3.33 – р. Мокрі Яли

Водогосподарська
ділянка

M5.1.3.33 – р. Мокрі Яли

Призначення

водопостачання

Призначення

водопостачання

Розробляється / не
розробляється

Розробляється

Розробляється / не
розробляється

Розробляється

Водоносний
горизонт (ВГ)

Водоносна зона тріщинуватості докембрійських
(PCM)

Водоносний
горизонт (ВГ)

Водоносна зона тріщинуватості докембрійських
(PCM)

Видобуток 2020 р.

2,400 тис. м3/рік

Видобуток 2020р.

8,670 тис. м3/рік

Використання
Мінералізація

Виробничо-технічне -2,400 тис. м3/рік
1,8 г/дм3

Використання
Мінералізація

Виробничо-технічне -8,670 тис. м3/рік
3,0 г/дм3
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Суб’єкт
водокористування

5. ПрАТ “ЕКОПРОД” (ЄДРПОУ 23981928)

Суб’єкт
водокористування

6. ПрАТ “ЕКОПРОД” (ЄДРПОУ 23981928)

Загальні дані

с. Новоандріївка

Загальні дані

с. Прохорівка

Басейн підземних
вод (БПВ)

Область тріщинних вод Українського щита

Басейн підземних
вод (БПВ)

Область тріщинних вод Українського щита

Річковий басейн

Басейн річки Дніпро

Річковий басейн

Басейн річок Азовського моря

Суббасейн

Суббасейн Нижнього Дніпра

Суббасейн

Водогосподарська
ділянка

M5.1.3.33 – р. Мокрі Яли

Водогосподарська
ділянка

M6.9.0.04 – р. Кальміус (виключаючи р.
Кальчик)

Призначення

водопостачання

Призначення

водопостачання

Розробляється / не
розробляється

Розробляється

Розробляється / не
розробляється

Розробляється

Водоносний
горизонт (ВГ)

Водоносна зона тріщинуватості докембрійських
(PCM)

Водоносний
горизонт (ВГ)

Водоносна зона тріщинуватості докембрійських
(PCM)

Видобуток 2020р.

0,433 тис. м3/рік

Видобуток 2020р.

38,553 тис. м3/рік

Використання

сільськогосподарське (тваринництво,
птахівництво) -0,433 тис. м3/рік

Використання

сільськогосподарське (тваринництво,
птахівництво) -38,553тис. м3/рік

Мінералізація

3,1 г/дм3

Мінералізація

1,1 г/дм3
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Суб’єкт
водокористування

7. ТОВ “АФРОДІТА” (ЄДРПОУ 31887531)

Суб’єкт
водокористування

8. ПНВК “ІНТЕРБІЗНЕС” (ЄДРПОУ 01200244)

Загальні дані

с. Бугас

Загальні дані

с. Рибинське

Басейн підземних
вод (БПВ)

Область тріщинних вод Українського щита

Басейн підземних
вод (БПВ)

Область тріщинних вод Українського щита

Річковий басейн

Басейн річок Азовського моря

Річковий басейн

Басейн річок Азовського моря

Суббасейн

Суббасейн
Водогосподарська
ділянка

M6.9.0.04 – р. Кальміус (виключаючи р. Кальчик)

Водогосподарська
ділянка

M6.9.0.04 – р. Кальміус (виключаючи р.
Кальчик)

Призначення

водопостачання

Призначення

водопостачання

Розробляється / не
розробляється

Розробляється

Розробляється / не
розробляється

Розробляється

Водоносний
горизонт (ВГ)

Водоносна зона тріщинуватості докембрійських
(PCM)

Водоносний
горизонт (ВГ)

Водоносна зона тріщинуватості докембрійських
(PCM)

Видобуток 2020р.

1,000 тис. м3/рік

Видобуток 2020р.

11,389 тис. м3/рік

Використання

Господарсько-питне - 0,600 м3/рік
сільськогосподарське (тваринництво,
птахівництво) – 0,400 м3/рік

Використання

Господарсько-питне - 0,500 м3/рік
сільськогосподарське (тваринництво,
птахівництво) – 10,889 м3/рік

Мінералізація

2,8 г/дм3

Мінералізація

2,2 г/дм3
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Суб’єкт
водокористування

9. ТОВ “ВОЛНОВАСЬКИЙ КУКУРУДЗЯНИЙ
ЗАВОД” (ЄДРПОУ 31546971)

Суб’єкт
водокористування

10. ФОП МОСКАЛЕНКО П.В. (ЄДРПОУ
2564921794)

Загальні дані

м. Волноваха

Загальні дані

м. Волноваха

Басейн підземних
вод (БПВ)

Область тріщинних вод Українського щита

Басейн підземних
вод (БПВ)

Область тріщинних вод Українського щита

Річковий басейн

Басейн річок Азовського моря

Річковий басейн

Басейн річки Дніпро

Суббасейн

Суббасейн Нижнього Дніпра

Суббасейн
Водогосподарська
ділянка

M6.9.0.05 – р. Кальчик

Водогосподарська
ділянка

M5.1.3.33 – р. Мокрі Яли

Призначення

водопостачання, зрошення

Призначення

водопостачання, скид

Розробляється / не
розробляється

Розробляється

Розробляється / не
розробляється

Розробляється

Водоносний горизонт
(ВГ)

Водоносна зона тріщинуватості
докембрійських (PCM)

Водоносний горизонт
(ВГ)

Водоносна зона тріщинуватості
докембрійських (PCM)

Видобуток 2020р.

15,400 тис. м3/рік; 0.042 тис. м3/добу

Видобуток 2020р.

0,055 тис. м3/рік

Використання

Виробничо-технічне - 0,500 м3/рік
зрошення – 14,900 м3/рік

Використання
Скид (без
використання)

Господарсько-питне – 0,017 м3/рік
Виробничо-технічне - 0,010 м3/рік
Скид – 0,028 м3/рік;

Мінералізація

2,5 г/дм3

Мінералізація

2,7 г/дм3
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Суб’єкт
водокористування

11. ПрАТ “ЕКОПРОД” (ЄДРПОУ 23981928)

Суб’єкт
водокористування

12. ТОВ “ДОНБАСКЕРАМІКА” (ЄДРПОУ
30942491)

Загальні дані

м. Волноваха

Загальні дані

с. Трудове

Басейн підземних
вод (БПВ)

Область тріщинних вод Українського щита

Басейн підземних
вод (БПВ)

Область тріщинних вод Українського щита

Річковий басейн

Басейн річок Азовського моря

Річковий басейн

Басейн річки Дніпро

Суббасейн

Суббасейн Нижнього Дніпра

Водогосподарська
ділянка

M5.1.3.33 – р. Мокрі Яли

Призначення

Зрошення, скид

Розробляється / не
розробляється

Розробляється

Водоносний горизонт
(ВГ)

Водоносний полтавський теригенний горизонт
(PG3-N1PL)

Видобуток 2020р.

101,800тис. м3/рік
Зрошення – 7,100 тис. м3/рік
Скид - 94,700 тис. м3/рік
2,1 г/дм3

Суббасейн
Водогосподарська
ділянка

M6.9.0.04 – р. Кальміус (виключаючи р.
Кальчик)

Призначення

водопостачання

Розробляється / не
розробляється

Розробляється

Водоносний
горизонт (ВГ)

Водоносна зона тріщинуватості докембрійських
PCM

Видобуток 2020р.

0,988 тис. м3/рік;

Використання

Виробничо-технічне - 0,988 м3/рік;

Використання
Скид (без
використання)

Мінералізація

1,5 г/дм3

Мінералізація
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Суб’єкт
водокористування

13. ТОВ “ДОНКАОЛІН” (ЄДРПОУ 32362828)

Загальні дані

с. Трудове

Басейн підземних
вод (БПВ)

Область тріщинних вод Українського щита

Річковий басейн

Басейн річки Дніпро

Суббасейн

Суббасейн Нижнього Дніпра

Водогосподарська
ділянка

M5.1.3.33 – р. Мокрі Яли

Призначення

Скид

Розробляється / не
розробляється

Розробляється

Водоносний
горизонт (ВГ)

Водоносний полтавський теригенний горизонт
(PG3-N1PL)

Видобуток 2020р.

10,800 тис. м3/рік

Використання
Скид (без
використання)

Скид – 10,800 тис. м3/рік

Мінералізація

1,7 г/дм3
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АРТЕЗІАНСЬКІ СВЕРДЛОВИНИ
Код артезіанської
свердловини

100838

Назва за паспортом

№ Г-3071

Географічні координати
(СК-42)

ПнШ: 47°35’ 28,7”
СхД : 37°29’ 52,5”

Найменування власника

ТОВ «ЛЕМТРАНС»
Вагонне депо Волноваха (30600592)

Тип свердловини

Розвiдувально-експлуатацiйний

Призначення

Водопостачання

Тип води за
використанням

Виробничо-технічне

Стан свердловини

Діючий

Водоносний горизонт

Водоносна зона трiщинуватостi
докембрiйських кристалiчних порiд

Дебіт,м3/добу

96

Глибина артезіанської
свердловини

60 м
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Код артезіанської
свердловини

100415

Назва за паспортом

№ 000115

Географічні координати
(СК-42)

ПнШ: 47°30’41,86”
СхД : 37°31’41,79”

Найменування власника

Філія Державної Установи "Державний
науково-дослідний і проектний інститут
основної хімії" Хіміко-Металургійний завод
(40434734)

Тип свердловини

Експлуатацiйний

Призначення

Водопостачання

Тип води за
використанням

Виробничо-технічне

Стан свердловини

Діючий

Водоносний горизонт

Водоносна зона трiщинуватостi архейських i
нижньопротерозойських порiд

Дебіт,м3/добу

74,88

Глибина артезіанської
свердловини

70 м
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ПРОЯВИ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ПИТАННЯ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВНОСТІ
ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ВИРІШЕНЕ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАЛЬШИХ
ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
Назва ділянки (прояву),
місце розташування

Характеристика ділянки (прояву)

Геолого-промисловий тип

МЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
Кольорові метали

1.

Дмитрівський прояв,
(молібден) південна
околиця с. Дмитрівка

Метасоматичні тіла лужного складу в зонах катаклазу та дроблення кварцових сієнітів
хлібодарівського комплексу (Володарська тектонічна зона). Метасоматити мікроклинові
із зонами збагачення лужними амфіболами з молібденітовою мінералізацією (молібденіту
до 1-5%). Потужність метасоматитів 7,0 м, вміст молібдену до 0,60%.

Гідротермальна лужна
середньотемпературна

Рідкісні та рідкоземельні метали

2.

Прояв скв.2/5
(ніобій, тантал) , в 3 км
на схід від с.
Валер’янівка

3.

Валер’янівський
прояв, (церій-ітрієвої
групи), в 3 км на схід
від с. Валер’янівка

4.

Прояв скв. 27/26
(ітрієвої групи) , західна
околиця м. Волноваха

Залишкова кора вивітрювання в зонах катаклазу та дріблення (Октябрьської тектонічної
зони) інтенсивно гранітизованих утворень кайнкулакської товщі. В інтервалі 43,0-45,0 м –
початкові продукти (щебінь, дресва і ін.). Вміст Nb2O5- до 0,102 %, Ta2O5 – до 0,006,
Zr2О- до 0,51 %. Мінералогічним аналізом установлені пірохлор, циркон, апатит, рутил і
каситерит.

Залишкова, майданної кори
вивітрювання цирконпірохлорова

Залишкова кора вивітрювання лінійного типу в зонах катаклазу та дроблення
лейкократових гранітів (анадольський комплекс) в межах Октябрьської тектонічної зони.
В інтервалі 17,0-21,0 м зустрічаються глинисті продукти ( глина-каолінова маса) Вміст
суми рідкісних земель ітрій-церієвої групи 0,54 %.

Залишковий, лінійної кори
вивітрювання рабдафонітчерчитових руд

Залишкова кора вивітрювання лінійного типу (анадольський комплекс). В інтервалі 45,050,0 м зустрічаються глинисті продукти ( глина-каолінова маса) Вміст суми рідкісних
земель ітрій-церієвої групи 0,1 %.

Залишковий, лінійної кори
вивітрювання рабдафонітчерчитових руд
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Назва ділянки (прояву), місце
розташування
5.

Новотатарський розсип,
(циркон, титан) , в 2 км
західніше с. Новотатарка

6.

Мануільський розсип,
(циркон, титан), в 2,8 км
західніше с. Затишне

7.

Прояв Північної ділянки
(ніобій, тантал, цирконій).
Правий борт р.Мала Калка,
на захід від с. Вільне

8.

Прояв Східної ділянки
(ніобій, тантал, цирконій) на
захід від с. Шевченко

Характеристика ділянки (прояву)

Геолого-промисловий тип

Прибережно-морські відкладення берекської і новопетрівської світ.
Перешарування кварцових пісків із шарами та лінзами глин ( алеврітпіщана та глинисто-піщана із гравієм сіроцвітні формації) У нижній
частині обрію вміст циркону досягає 60 кг/ м3 , ільменіту – 200 кг/ м3.

Прибрежно-морських алювільних
розсипів

Прибережно-морські відкладення берекської і новопетрівської світ.
Перешарування кварцових пісків із шарами та лінзами глин ( алеврітпіщана та глинисто-піщана із гравієм сіроцвітні формації) У нижній
частині обрію вміст циркону досягає 60 кг/ м3 , ільменіту – 200 кг/ м3.

Прибрежно-морських алювільних
розсипів

Північний екзоконтакт Октябрського масиву. Тіла маріуполітів, фенітів,
лужних сієнітів (октябрьський комплекс) у біотит-амфіболових гранітах
(хлібодарівський комплекс) . Потужність до 20-30 м, протягом 2 км
виявлено 5 продуктивних покладів до гл.300 м. Прогнозні ресурси
категорії Р2 : Nb2O5- 19,4 тис.т., Ta2O5 – 1,0 тис.т, Zr2- 128,5 тис.т.

Бритоліт-циркон-пірохлорових
альбітів, повязаних з
нефеніловими сієнітами

Північно-східний екзо- і ендоконтакт Октябрського масиву, зближені
шароподібні та жилоподібні тіла маріуполітів, фенітів, лужних сієнітів.
Потужність тіл – 1,0-40,1 м, довжина 10- 500 м. Вміст : Nb2O5- до 0,547 %,
Ta2O5 – до 0,0053, Zr2О- до 2,19 %. Прогнозні ресурси категорії Р2 :
Nb2O5- 38,9 тис.т., Ta2O5 – 1,8 тис.т, Zr2- 136,4 тис.т.

Бритоліт-циркон-пірохлорових
альбітів, повязаних з
нефеніловими сієнітами

Неметалічні корисні копалини
9.

Трудове родовище
(первинні каоліни) , в 10 км
західніше з/д ст. Волноваха

Залишкова кора вивітрювання (мезо-кайнозой) по біотитових гранітах і
мігматитах (анадольський комплекс, палеопротерозой). Гідрослюдистокаолінова порода кори вивітрювання гранітів і мігматизованих гнейсів.
Каолін потужністю від 2,0 до 46,0 м. Каоліни можуть знайти застосування
у виробництві білого цементу, паперової , керамічної, резино-технічної
промисловості.

Залишковий, кора вивітрювання
кислих і середніх порід
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Назва ділянки (прояву), місце
розташування

Характеристика ділянки (прояву)

Геолого-промисловий тип

Сировина абразивна алмаз (технічний)
10. Максимівський прояв,
в 0,5 км на схід від с. Бугас,
б. Бугаська.

11. Миколаївський -1 прояв, в
1,25 км південніше
с.Богданівка

Шурфи 250-254
У пробі АВ-185-83, відібраної із глини мулистої (алювіально-делювіальні
четвертинні утворення) виявлений кристал алмаза розміром 0,4* 0,5 мм.

Осадовий механічний

У свердл. 1355 А в інтервалі 38,0-48,0 у корі в дайці діабазу (буруватокоричнева глиниста порода із щебнем та слюдою) виявлені кристали
алмазу розміром 0,4*0,3 і 0,1*0,8 мм.

Кімберліт- лапроітовий

Сировина цегельно-черепична
12. Новотатарське родовище
(суглинки), в 1, 0 км на захід
від с. Новотатарівка , правий
берег р. Мокрі Яли.

Четвертинні суглинки потужністю від 4,1 до 9,3 м. Піски потужністю від 5,2
до 7,9 м. Суміш суглинків (70%) і піску (30%) при температурі виплаву 1000
придатні для будівельної цегли марок «75» і «100». Суміш суглинків (90%) і
шамоту (10%) – для черепиці. Протокол ТКЗ 1955 р., № 31 (У – 86 тис. м3 ,
С1 – 172 тис.м3.)

Континентальний

Суміш піщано-гравійна
13. Новотатарське родовище
(пісок) правий берег
б.Холодні Терни, в 1,6 км на
захід від с. Новотатарівка

Новопетрівка світа міоцену. Потужність піску до 29 м, що залягає на
каолінових глинах.
Середньозернистий іноді зустрічаються лінзи
каолінових глин, озалізненних пісковиків і кварцевої гальки. За вмістом
глинистих, мулистих і пилуватих часток, пісок придатний для будівельних
розчинів марки «50» і для готування бетонів марки «140» і «150». У – 86
тис. м3 , С1 – 172 тис.м3

Прибережно-морський

Геохімічні аномалії: (14 - молібден Мо – 0,006 (КК 18); вольфрам W - 0,003 (КК 9)); 15 - Мідь (Сu -0,02 (КК9) Li0,01 (КК8); 16 – W - 0,003 (КК 9),
Y - 0,01(КК8);
КК - кларк-концентрації
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДРОКОРИСТУВАННЯ.
СПЕЦІАЛЬНІ ДОЗВОЛИ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

спеціальний дозвіл на видобування - 6

спеціальний дозвіл на геологічне
вивчення, в т.ч. ДПР - 2
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Реєстраційний номер
спецдозволу

2221

Реєстраційний номер
спецдозволу

2326

Вид корисної копалини

ГІРНИЧОРУДНІ КОРИСНІ
КОПАЛИНИ

Вид корисної копалини

ГІРНИЧОРУДНІ КОРИСНІ
КОПАЛИНИ

Корисна копалина

Каолін первинний

Корисна копалина

Каолін первинний

Галузь застосування

Сировина для тонкої
кераміки

Галузь застосування

Сировина для тонкої
кераміки

Вид користування надрами

Видобування корисних
копалин

Видобування корисних
копалин

Назва об’єкту обліку

Родовище Біла Балка

Вид користування
надрами
Назва об’єкту обліку

Родовище Біла Балка

Дата видачі спецдозволу

18-08-2000

Дата видачі спецдозволу

05-12-2000

Кінець дії спецдозволу

04-06-2040

Кінець дії спецдозволу

05-12-2030

Термін дії спецдозволу

40 років

Термін дії спецдозволу

30 років

Надрокористувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ДОНБАСНЕРУДПРОМ"

Надрокористувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДОНБАСКЕРАМІКА"
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Реєстраційний номер
спецдозволу

3009

Вид корисної копалини

ГІРНИЧОРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Корисна копалина

Каолін первинний

Галузь застосування

Сировина для тонкої кераміки

Вид користування надрами

Видобування корисних копалин

Назва об’єкту обліку

Родовище Біла Балка

Дата видачі спецдозволу

29-05-2003

Кінець дії спецдозволу

05-04-2033

Термін дії спецдозволу

30 років

Надрокористувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНКАОЛІН"
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Реєстраційний номер
спецдозволу

3023

Вид корисної копалини

ГІРНИЧОРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Корисна копалина

Каолін первинний

Галузь застосування

Сировина для тонкої кераміки

Вид користування надрами

Геологічне вивчення, в тому
числі ДПР

Назва об’єкту обліку

Родовище Іванівське

Дата видачі спецдозволу

12-09-2007

Кінець дії спецдозволу

12-09-2017

Термін дії спецдозволу

10 років

Надрокористувач

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТАНАИС"
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Реєстраційний номер
спецдозволу

4367

Вид корисної копалини

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ
БУДІВНИЦТВА

Корисна копалина

Граніт

Галузь застосування

Сировина для бутового каменю
та щебеню

Вид користування надрами

Видобування корисних копалин

Назва об’єкту обліку

Родовище Дмитрівське

Дата видачі спецдозволу

12-09-2007

Кінець дії спецдозволу

12-09-2027

Термін дії спецдозволу

20 років

Надрокористувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДМИТРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ
КАР`ЄР-АСТОР"
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Реєстраційний номер
спецдозволу

4463

Вид корисної копалини

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ
МЕТАЛУРГІЇ

Корисна копалина

Глина вогнетривка

Галузь застосування

Сировина вогнетривка

Вид користування надрами

Геологічне вивчення, в тому
числі ДПР

Назва об’єкту обліку

Родовище Приазовське

Дата видачі спецдозволу

05-11-2013

Кінець дії спецдозволу

05-11-2023

Термін дії спецдозволу

10 років

Надрокористувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮМДЖИ
КАОЛІН"
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Реєстраційний номер
спецдозволу

6534

Вид корисної копалини

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ
БУДІВНИЦТВА

Корисна копалина

Граніт

Галузь застосування

Сировина для бутового каменю
та щебеню

Вид користування надрами

Видобування корисних копалин

Назва об’єкту обліку

Родовище Дмитрівське

Дата видачі спецдозволу

02-07-2021

Кінець дії спецдозволу

02-07-2041

Термін дії спецдозволу

20 років

Надрокористувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНЕЦЬКИЙ
КАР` ЄР №1"
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Реєстраційний номер
спецдозволу

6578

Вид корисної копалини

ГІРНИЧОРУДНІ КОРИСНІ
КОПАЛИНИ

Корисна копалина

Пісок

Галузь застосування

Сировина польовошпатова

Вид користування надрами

Видобування корисних копалин

Назва об’єкту обліку

Родовище Мазурівське

Дата видачі спецдозволу

21-10-2021

Кінець дії спецдозволу

21-10-2031

Термін дії спецдозволу

10 років

Надрокористувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОВМІНЕРАЛТЕХНІКА"
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ГЕОЛОГІЧНА ПАМ’ЯТКА ПРИРОДИ
ПЕТРОГРАФІЧНИЙ
Місце розташування: Волноваський район, с. Донське
В кар'єрі
у б. Мазурова відслонені специфічні лужні сієніти –
маріуполіти Октябрського масиву палеопротерозою (1800 + 20 млн років).
Масив, який являє собою складну зональну-кільцеву структуру, приурочений
до вузла перетину
Володарської і Октябрської зон розломів. Масив
складений піроксенітами, габроїдами, лужнимим і нефіліновими сієнітами. В
його складі переважають породи при підлеглій ролі габро і піроскенітів, з
широким розвитком пегматитових жил і продуктів метасоматозу.
Маріуполіти зустрічаються у вигляді невеликих ділянок серед лужних
сієнітів, часто на контакті з габроїдами і являють собою інтрузивні
утворення. Структура порід дрібно-середньозерниста, іноді нерівномірно
зерниста. Серед текстурних різновидів переважають такситові та плямисті; в
тілах серед габро розвинуті смугасті до гнейсовидних. Унікальний набір
матеріалів, що входять до складу маріуполітів, характеризує їх як цінний
мінералого-петраграфічний об'єкт. Яскраво забарвлені мінерали - синій
солодіт, оранжево-жовтий канкриті, червоний шпреуштейн, густо-зелений
нефілін. та білий альбіт. Содаліт з маріуполітів придатний для виготовлення
кабошонів, намиста, пласких вставок.
Це єдиний вихід на поверхню унікальної гірської породи – маріуполіту, у
межах фрагменту лужного масиву центрального типу.
* Юридично як геологічна пам'ятка об'єкт не оформлений. Пропонується надати об'єкту
статус геологічної пам'ятки регіонального значення.
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НЕБЕЗПЕЧНІ ЕКЗОГЕННІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ
ВИД ЕКЗОГЕННОГО ГЕОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
Зсуви

Зсувний процес розвитку не
має

Карст
Породи,що здатні
карстуватися

в західній частині території

Тип карсту за покритістю

перекритий

Наявність карстопроявів

карстопрояви відсутні,
процес карстоутворення не
має розвитку
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ГЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЗВІТИ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ, В ПЛОЩІ ЯКИХ ВХОДИТЬ
ТЕРИТОРІЯ ВОЛНОВАСЬКОЇ МТГ
Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

67218

Назва звіту (мовою оригіналу)

Попередня геолого-економічна оцінка первинних каолінів
Іванівського родовища у Волноваському районі Донецької області
(станом на 01.01.2019 р.)/2021

ШЕПЕЛЬ І.В.
Автор звіту
Реферат: Попередня геолого-економічна оцінка первинних каолінів Іванівського родовища проведена за завданням та за кошти ТОВ
"Донвторресурси" з метою розподілу запасів первинних каолінів Білобалківської пошукової площі, виділеною в 1982 р, та апробації
запасів у ДКЗ України (ГЕО-2). Роботи виконано камеральним способом за матеріалами пошуків каолінів у 1975-1982 роках, з
використання звіту з розвідки родовища "Біла Балка" за 1954 р. ТОВ "Донвторресурси" за Договором з Державною службою геології та
надр України придбало геологічну інформацію. Для виділення в окремий об'єкт надрокористування вибрано Іванівську ділянку, яка
знаходиться північніше родовища каолінів "Біла Балка", за 1,5 км на північний схід від с. Іванівка. Виконання робіт зареєстровано ДНВП
"Геоінформ України". Корисною копалиною є первинні нормальні каоліни середньою потужністю продуктивного пласта 20,2 м, в ньому
кондиційного каоліну-сирцю - 18,1 м. Середня потужність розкривних порід - 12,3 м. Поклад каолінів відноситься до 1-ої підгрупи 2-ої
групи родовищ за Класифікацією запасів. На виділеній ділянці пробурено 30 свердловин, враховано у підрахунках запасів 6 пошукових
свердловин 1975-1982 років та 3 розвідувальних свердловин за звітом 1954 р, всього вивчено 240 рядових проб каоліну-сирцю та 53
проби каоліну збагаченого; у підрахованих запасах приймають участь 111 рядових проб каоліну-сирцю та 30 проб каоліну збагаченого.
Пошуковими роботами каоліни вивчались для застосування без збагачення при виробництві білих цементів. Вимоги до якості каолінусирцю у цьому звіті прийняті за технічним завданням ТОВ "Донвторресурси". Підрахунок запасів каолінів виконаний 4 геологічними
блоками за категоріями С1+С2. Балансові запаси каолінів складають 7920 тис. т, умовно балансові - 370 тис. т. За результатами робіт
Іванівське родовище первинних каолінів підготовлено до детальної геолого-економічної оцінки та до промислової розробки на умовах
економічного ризику.
63

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

66134

Назва звіту (мовою оригіналу)

Повторна геолого-економічна оцінка Північної ділянки родовища
первинних каолінів "Біла Балка" (станом на 01.10.17)/2019

ДЕМЕНКО О.В.
Автор звіту
Реферат: Родовище розташоване у 12 км від залізничної станції Волноваха на пасовиських і орних землях, в 2 км до північного заходу
від с. Трудове Волноваського району Донецької області. Корисними копалинами є первинні каоліни, утворені при вивітрюванні гнейсів
та мігматитів архейського віку, гранітоїдів анадольського комплексу палеопротерозою. Поклад має довжину 1200 м, ширину до 800 м.
Середня потужність корисних копалин - 16,2 м. Потужність розкривних порід - 7,3 м. Корисні копалини відповідають вимогам ТУ У 14.230942459-001: 2007 "Каолін первинний, незбагачений, Північної ділянки родовища "Біла Балка" (ТОВ НВП "Донбаснерудпром") і
призначені для виробництва керамічних виробів, будівельної кераміки, в цементній і металургійній промисловостях. За особливостями
геологічної будови родовище відноситься до 2-ої групи 2-ої підгрупи Класифікації запасів. Первинні каоліни відносяться до 1-го класу за
нормами радіаційно-гігієнічної безпеки; до цього ж класу належать шихти і готові вироби. У 2000-2008 рр. родовище розвідане мережею
свердловин близько 100х100 та 200х200 м. Пробурено 73 розвідувальних свердловини, з них у контурах підрахунку запасів - 69;
відібрано 656 рядових, 55 групових проб, 10 лабораторно-технологічних і 1 напівзаводська технологічна проба. У 2009-2016 році на
стадії експлуатаційної розвідки пробурено 106 свердловини (1946 пог.м.), відібрано 934 рядових проби. Розроблено техніко-економічне
обґрунтування постійних кондицій. Підраховані за сумою категорій В+С1 запаси в контурі промислового кар'єру в кількості 4893,617 тис.
тон. Родовище підготовлене до промислової розробки. За результатами техніко-економічних розрахунків капітальні вкладення у
промислове будівництво - 20 095,2 тис. грн., їх окупність - 1,64 року, рівень рентабельності до виробничих фондів - 21,01%.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

65874

Назва звіту (мовою оригіналу)

Попередня геолого-економічна оцінка (переоцінка) запасів
верхнього горизонту (пісків) Східної ділянки сховища відходів
збагачення вивітрилих руд Мазурівського рідкіснометального
родовища (станом на 01.08.17)/2018

Автор звіту

ШПИЛЬОВИЙ Л.В.

ГЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЗВІТИ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
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Реферат: У звіті викладені результати камеральної обробки матеріалів геологорозвідувальних робіт, проведених в 1992-2004 роках на
сховищі відходів вивітрилих руд Мазурівського родовища. Виконана попередня геолого-економічна оцінка (переоцінка) запасів
верхнього горизонту ("пісків") Східної ділянки сховища відходів збагачення вивітрілих руд Мазурівського рідкіснометалевого родовища,
визначена доцільність подальшого промислового освоєння пісків кварц-польовошпатових у якості сировини для виробництва
польовошпатових концентратів відповідно до вимог ГОСТ 13451-77 ("Матеріали польовошпатові, кварц-польовошпатові та нефелінпольовошпатові для скляної промисловості). Попередню геолого-економічну оцінку (переоцінку) запасів верхнього горизонту ("пісків")
Східної ділянки сховища відходів збагачення вивітрілих руд Мазурівського рідкіснометалевого родовища, як окремого об'єкту
досліджень, виконано у нових економічних умовах станом на 01.08.2017 року, відповідно до тимчасових кондицій, які затверджені
колегією Державної комісії по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України
згідно з її Протоколом № 1012 від 16.09.2005р. Встановлена геолого-економічну доцільність подальшого промислового відпрацювання
запасів корисної копалини.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

65320

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о результатах предварительной оценки отходов обогащения
нефелиновых сиенитов Донского месторождения (Балка
Мазурова) Волновахского района Донецкой области Украины,
проведенной в 1992-93 гг./2017

Автор звіту

БАРАНОВА Е.М.

Реферат: В 1992-93 гг. Киевской ГРП экспедиции "Укргеолстром" выполнена предварительная оценка отходов обогащения
нефелиновых сиенитов Донского месторождения (Балка Мазурова) Волновахского района Донецкой области с целью изучения их
пригодности в стекольной промышленности. Разрез толщи отходов: песок средней мощностью 8,75 м; песчано-алевритистые
отложения - 2,60 м, суглинок - 1,13 м, пройденные мощности песчано-глинистых грунтов, погребенного почвенно-растительного слоя и
суглинка светло-бурого соответственно 0,9-1,0 м, 0,3-0,6 м и 0,2-0,8 м. Объемы проведенных работ: бурение 20 скважин общим
метражом 266,2 пог.м. отбор и анализы 69 секционных проб, площадь месторождения заснята топосьемкой масштаба 1:1000 - 30 га.
Объемы пород составляют (в тыс.м3/тыс.т): песка - 378,09/623,85, песчано-алевритистые отложения - 112,35/185,38, суглинка 48,83/80,57.
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Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

63202

Назва звіту (мовою оригіналу)

Геологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 південних
половин аркушів L-37-II (Донецьк), L-37-III (Іловайськ) в межах
України та аркушів L-37-VIII (Маріуполь) і L-37-ІХ (Таганрог) в
межах України за виліком акваторії Азовського моря
(Східноприазовська площа)./2012

Автор звіту

БОРОДИНЯ Б.В.

Реферат: Висвітлені результати ГДП-200 Східноприазовської площі в комплексі з гідрогеологічними дослідженнями з метою складання
й підготовки до видання комплекту Держгеолкарти-200, як багатофункціональної комплексної геологічної та гідрогеологічної основи
регіонального природокористування, освоєння природних ресурсів, меліорації, будівництва, з'ясування екологічної обстановки в районі
й уточнення гідрогеологічних умов. Пройдено 1282 км геологічних маршрутів, пробурено 100 картувальних свердловин загальним
обсягом 4690,0 пог. м, відібрано 13 079 літохімічних проб, 391 пробу на хімічний силікатний аналіз, 1310 проб на спектрохімічний, 94
проби на пробірний, 87 проб на хімічний аналізи на окремі елементи. ГДП-200 супроводжувалося геохімічними, геофізичними
дослідженнями, комплексом випробувальних і хіміко-аналітичних робіт. У геологічному відношенні Східноприа-зовська площа є
східною частиною Приазовського мегаблоку Українського щита, обмеженого з півночі Складчастим Донбасом, з півдня Причорноморською западиною, а з південного сходу і сходу - Азово-Кубанською западиною. У геологічній будові території беруть
участь кристалічні породи докембрію і палеозою, осадові та вулканогенно-осадові утворення палеозою, осадові відклади мезозойкайнозойського віку. Площа ГДП багата на корисні копалини. Є сприятливі геологічні передумови для виявлення золоторудних
родовищ, пов'язаних з палеовулканами південнодонбаського комплексу (ділянка "Каплани" та ін.). Гідрогеологічний стан території
визначений її положенням у зоні посушливих степів. Основними водоносними горизонтами є тріщинуваті породи кристалічного
фундаменту, а також піщанисті відклади акчагильского й кіммерійського регіоярусів неогену. Води слабомінералізовані. Екологічний
стан території в цілому задовільний. Виявлено нітратне забруднення питної води.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

63476

Назва звіту (мовою оригіналу)

Детальна геолого-економічна оцінка Північної ділянки родовища
первинних каолінів "Біла Балка" (з підрахунком запасів за станом
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Назва звіту (мовою оригіналу)

на 01.08.2008 р). (Волноваський район Донецької області, 20002008 рр.)./2012

Автор звіту

ГАЛИЦЬКИЙ В.В.

Реферат: Родовище розташоване за 12 км від залізничної станції Волноваха на пасовиських і орних землях, за 2 км до північного
заходу від с. Трудове Волноваського району Донецької області. Корисними копалинами є первинні каоліни, утворені при вивітрюванні
гнейсів та мігматитів архейського віку, гранітоїдів анадольського комплексу палеопротерозою. Поклад має довжину 540-555 м, ширину
до 500 м. Середня потужність корисних копалин - 16,1 м. Потужність розкривних порід - 8,5 м. Корисні копалини відповідають вимогам
ТУ У 14.2-30942459-001: 2007 "Каолін первинний, незбагачений, Північної ділянки родовища "Біла Балка" (ТОВ НВП
"Донбаснерудпром") і призначені для виробництва керамічних виробів, будівельної кераміки, для використання в цементній і
металургійній промисловостях. За особливостями геологічної будови родовище відноситься до 2-ої групи 2-ої підгрупи Класифікації
запасів. Первинні каоліни відносяться до 1-го класу за нормами радіаційно-гігієнічної безпеки; до цього ж класу належать шихти і готові
вироби. Родовище розвідане мережею свердловин близько 100х100 та 200х200 м. Пробурено 74 розвідувальних свердловини, з них у
контурах підрахунку запасів - 69; відібрано 656 рядових, 21 групова проба, 17 лабораторно-технологічних і 2 напівзаводські
технологічні проби. Розроблено техніко-економічне обґрунтування постійних кондицій. Підраховані за сумою категорій В+С1 запаси в
контурі промислового кар'єру в кількості 10 005,4 тис.т. Родовище підготовлене до промислової розробки. За результатами технікоекономічних розрахунків капітальні вкладення у промислове будівництво - 27 016,9 тис.грн., їх окупність - 7,9 року, рівень
рентабельності до виробничих фондів - 12,6 %.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

61401

Назва звіту (мовою оригіналу)

Підрахунок
запасів
високоякісних
первинних
каолінів
Новоандріївського родовища за результатами попередньої
розвідки 1979 - 1984рр, станом на 01.11.2004 року/2008

Автор звіту

ПРИЙМАК П.Г.

Реферат: Новоандріївське родовище розташоване в північній частині Приазовського кристалічного масиву в зоні зчленування з
Донецьким басейном та Конксько-Ялинської западини. Корисною копалиною являються первинні нормальні та лужні каоліни, які
складають основну частину розрізу кори вивітрювання мігматитів, гранітів і гнейсів. Потужність продуктивної товщі змінюється від 1,5
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до 68,5 м і в середньому по родовищу становить 15,15 м. Загальна площа родовища 313,7 га, площа на якій виконано підрахунок
запасів - 68,5 га. Загальні запаси, по категорії С1 + С2 складають 95,7 млн.т, прогнозні ресурси по категорії Р1 оцінюються в 114 млн.т.
Запаси в межах площі підрахунку, по категорії С1 + С2 складають 25,5 млн.т, у тому числі С1 - 21,6млн.т. Середня марка каолінів для
кераміки КФ-2, для паперу КН-84, вихід концентрату 50,9%. По лабораторно-технологічним пробам розроблена комплексна
маловідхідна технологія переробки та визначена сфера використання продуктів збагачення каолінів в народному господарстві.
Гідрогеологічні та інженерно-геологічні умови сприятливі для відпрацювання відкритим засобом.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

60515

Назва звіту (мовою оригіналу)

Дорозвідка Південної ділянки родовища первинних каолінів "Біла
Балка", з підрахунком запасів станом на 01.08.2006 року./2006

Автор звіту

ПРИЙМАК П.Г.

Реферат: Південна ділянка родовища первинних каолінів "Біла Балка" розташована на північно-західній околиці с. Трудове,
Волноваського району Донецької області. Продуктивний горизонт, в межах Південної ділянки родовища представлений нормальними і
лужними каолінами, які складають основну частину розрізу кори вивітрювання мігматитів, гранітів та гнейсів. Потужність каолінового
покладу коливається від 12,65 до 40,18 м, складаючи у середньому 27,31 м, розкривних порід - від 1,0 до 19,93м, при середньому
значенні 8,9 м. Площа Південної ділянки родовища становить 18,3 га. По результатах лабораторно-технологічних досліджень
технологічних проб, каоліни незбагачені відповідають вимогам ТУ У 14.2-30942491-2003 "Каолін первинний незбагачений дільниці
"Центральний" родовища "Біла Балка" (ТОВ "Донбаскераміка"). Збагачений каолін можливо застосовувати як сировину для керамічних
виробів, згідно ГОСТу 21286-82; сировину для виробництва паперу -- ГОСТ 19285-73; сировина для гумово-технічних та
пластмасових виробів - ГОСТ 19608-84; каолін збагачений для шамотних виробів - ГОСТ 21287-75; каолін для хімічної промисловості ГОСТ 19607 -74 і для косметичної промисловості - ГОСТ 21285-75. Піщана складова збагаченого каоліну має модуль крупності 2 - 2,4 і
може використовуватись згідно ДСТУ Б.В. 2.7-29-95, як заповнювач для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій. Сумарні
промислові запаси первинних каолінів Південної ділянки родовища Біла Балка по категорії В+С1, придатних для використання після
збагачення, становлять 11572,24 тис. тонн, у тому числі категорії В - 3255,85 тис. тонн (28,1%). Запаси лужних каолінів по категорії
В+С1 становлять 1368,1тис. тонн, що складає 11,8% від загальних запасів. Коефіцієнт розкриву для категорії В становить 0,11, категорії
С1 - 0,22. Сумарні промислові запаси первинних каолінів Південної ділянки родовища Біла Балка по категорії В+С1, придатних для
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використання без збагачення, становлять 9482,85 тис. тонн, у тому числі категорії В - 2710,1 тис. тонн (28,6%). Запаси каолінів сорту
КББ-1 по категорії В+С1 становлять 2544,3 тис. тонн (27,14%), КББ-2 - 3873,6 тис.т (40,83%), КББ-3 - 3064,95 тис.т (32,03%). Запаси
каолінів, які не відповідають вимогам ТУ У 14.2-30942491-2003, але придатні для використання в промисловості після збагачення по
Південній ділянці родовища первинних каолінів "Біла Балка" по категорії В+С1 становлять 1828,41 тис.тонн Гідрогеологічні та
інженерно-геологічні умови сприятливі для відпрацювання відкритим засобом, сумарний водоприплив на кінцеву стадію розвитку
кар’єру за рахунок підземних вод та атмосферних опадів складе 27,93 м3/добу.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

60035

Назва звіту (мовою оригіналу)

Розвідка
відвалів
відходів
збагачення
рідкіснометалевого родовища./2005

Автор звіту

ІГНАТОВИЧ Л.І.

Мазурівського

Реферат: У звіті викладені результати вивчення гранулометричного, мінералогічного та хімічного складу техногенних накопичень
відвалів відходів збагачення Мазурівського рідкіснометалевого родовища, а також гідрогеологічні і інженерно-геологічні умови
використання відвалів. В межах хвостосховища виділяються три різновидності матеріалів відходів: піски, піщано-алевритові
накопичення і "суглинки". Вони розрізняються своїми гранулометричними та хімічними властивостями, але характеризуються значними
відхиленнями хімічного складу так, що перекривають один одного по хімічним властивостям. Мінералогічний склад відходів трохи
змінюється в залежності від гранулометричних властивостей матеріалу. Також мінерали відрізняються по їх щільності, що надає
можливість збагачення із застосуванням гравітаційних засобів та магнітної сепарації для відокремлення мінералів, що містять оксид
заліза, і пірохлору, які мають магнітні властивості різного ступеня. За даними вивчення відвалів та ТЕО, що довело економічну
доцільність розробки, проведено підрахунок запасів польовошпатової сировини та супутніх рідкісних металів цирконію та ніобію.
Підрахунок запасів виконано засобом геологічних блоків як окремо для різних матеріалів, так і в цілому по розвіданому блоку.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

59553

Назва звіту (мовою оригіналу)

Звіт про результати дорозвідки родовища первинних каолінів "Біла
Балка" (ділянка "Центральна") за 2001-2004 р. р./2004

Автор звіту

ВИНОКУРОВА О.Г.
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Реферат: Дорозвідка на ділянці "Центральна" родовища первинних каолінів "Біла Балка" (Богородицьке), виконана відповідно до
технічного завдання ТОВ "Донбаскераміка" з метою перезатвердження запасів первинних каолінів по розробленим ТОВ "Донбаскераміка" ТУ У 14.2-30942491-001-2003, а також у виконання п. 1 ліцензії № 2326 від 05.12.2000 р. (переоцінити якісні та технологічні
показники сировини на сучасному виробничому рівні. Результати дорозвідки затвердити ДКЗ України). За результатами робіт виконаний
підрахунок видобувних запасів первинних каолінів родовища "Біла Балка" (ділянка "Центральна") придатних для використання після
збагачення по категоріях В+С1 у кількості 8,77 млн. т, у тому числі категорії В- 1,94 млн. т. Також, відповідно до техзавдання
"Замовника" підраховані балансові запаси первинних каолінів, до яких віднесені каоліни, якість яких відповідає вимогам ТУ У
14.2030942491-001-2003. Ці каоліни плануються використати підприємством без збагачення. Кількість їх складає 7,08 млн. т.
Коефіцієнт розкриву по ділянці складає 0,34 м3/т. Усього на ділянці пробурено 43 свердловини загальним обсягом 1156 пог.м. На стадії
дорозвідки пробурено 26 свердловин загальним метражом 684,8 м. Вивчено 355 рядових проб і 25 групових. Проведені іспити по двух
технологічних пробах. Гідрогеологічні умови відпрацьовування ділянки сприятливі для відкритої розробки. Прогнозні водоприпливи в
кар'єр очікуються незначні - 8,57 м3/год., з них за рахунок підземних вод 2,25 м3/год.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

59375

Назва звіту (мовою оригіналу)

Детальна розвідка Мазуровського родовища комплексних
польовошпат-нефелін-циркон-тантал-ніобієвих руд за 1994-2003
р.р./2004

Автор звіту

ГАЛИЦЬКИЙ В.В. СТРЕКОЗОВ С.М.

Реферат: Підставою для проведення геологорозвідувальних робіт на Мазуровському комплексному рідкіснометалевому родовищі
послужило замовлення Міністерства Промисловості України на виконання детальної розвідки ділянки родовища в межах
розвідувальних профілів №№16-20 з метою оцінки її для промислового освоєння. Ділянка робіт розташована у південно - західній
частині Мазуровського родовища, яке, в свою чергу, належить до північно-східної екзоконтактової зони Октябрьського лужного масиву.
Для виконання завдання в період 1994-2003рр. на родовищі були пробурені 28 свердловин, виконані топографо-геодезичні, геофізичні,
випробувальні, лабораторні та технологічні дослідження, що дозволило оцінити виявлені запаси корисних копалин по категоріям С1 і
С2. Встановлено, що у структурному відношенні ділянка робіт являє собою блок основних-ультраосновних порід, який до глибини 280
метрів від денної поверхні вміщує 10 субпаралельних полого залягаючих рудних тіл, лінійно витягнутих в широтному напрямку.
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Вміщуючі породи представлені габро і, у меншій мірі, піроксенітами. Їх контакти з рудними тілами чіткі, різкі, візуально надійно
відбиваються по керну свердловин. Основним промисловим типом руд родовища являються дрібновкраплені комплексні тантал-ніобійцирконові руди, пов’язані з у різному ступені альбітизованими маріуполітами, нефеліновими пегматитами, польовошпатовими
метасоматитами. При їх комплексному використанню промислово цінними мінералами є пірохлор, циркон (головні компоненти), та
нефелін, польові шпати (супутні). За рівнем вмісту ніобію і танталу руди бідні, по технологічним властивостям - важкозбагачувані.
Середній вміст головних рудних компонентів по ділянці робіт складає: п'ятиокису ніобію - 0,135%, п'ятиокису танталу - 0,0045%,
двохокису цирконію - 0,60%. Балансові промислові запаси руди оцінені по категорії С1

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

58888

Назва звіту (мовою оригіналу)

Результати мінералогічних та технологічних досліджень руд
Мазурівського родовища та рідкісноземельних руд України./2003

Автор звіту

ПОПОВ Р. Л.

Реферат: У звіті викладені результати вивчення речовинного складу нових проб руди і їх технологічної і техніко-економічної оцінки.
Показано, що нова розроблена гравітаційно-магнітна схема збагачення руд значно простіша і вимагає менших витрат на її виконання.
Схема передбачає покращення апаратурного оформлення і дозволяє одержати тантал-ніобієвий продукт, цирконовий концентрат і
нефеліншпатовий концентрат. Техніко-економічні розрахунки оцінюють розроблену технологію як рентабельну. Складений
технологічний регламент для проведення напівпромислових випробувань мазурівських руд. Розроблена методика мінералотехнологічного картування родовища, на базі якої передбачено картування родовища в 2002-2003 рр. Проведено вивчення екзогенних
рідкісноземельних руд у Східному Приазов'ї (Азовське родовище), Волині та Побужжі.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

57706

Назва звіту (мовою оригіналу)

Пересчет балансовых запасов гранитов Южного участка
Дмитровского месторождения по состоянию на
01.10.1999 г

Автор звіту

ИЩЕНКО К.П.
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Реферат: Пересчет запасов выполнен по состоянию на 01.10.1999 г. на основе анализа данных доразведки и эксплуатационных
разведок разных лет, а также проведенного в ноябре 1999 г. детального геологического обследования карьера. Полезным ископаемым
являются слабо затронутые выветриванием граниты, соответствующие ГОСТ 23845-86 "Породы горные скальные для производства
щебня для строительных работ". Получаемый щебень фракций 10-20 мм и 20-40 мм соответствуют ГОСТ 8267-82 "Щебень из
природного камня для строительных работ", а отсев ( 0-10 мм) - ГОСТ 26193-84 "Материалы из отсевов дробления изверженных
горных пород для строительных работ". Выветрелые граниты и дресва после дробления соответствуют требованиям ТУ 218 УССР
281-82 "Материал из гранитной дресвы Украинского кристаллического массива для дорожных работ" и может быть использован для
отсыпки оснований дорожных насыпей при строительстве автодорог местного значения (IV-V категорий). Запасы пересчитаны на
основе детального геологического обследования карьера с привлечением данных эксплуатационных разведок прежних лет и анализа
всего имеющегося фактического материала. В ходе работ была восстановлена и пополнена геологическая документация,
представленная в виде текстовых и графических приложений. Определены несоответствия фактического остатка запасов и сведений,
отражавшихся в ранее представленной отчетности. В соответствии с пересчетом балансовые запасы гранитов составляют 6791,1
тыс.м3. Параллельно определены объемы выветрелых гранитов и дресвы, отнесенных к скальной вскрыше (1298,7 тыс. м3), а также
рыхлой вскрыши (72,4 тыс. м3). В результате пересчета корректировка остатка запасов, отраженная в "Сводном балансе запасов"
составила +2193,3 тыс.м3.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

57087

Назва звіту (мовою оригіналу)

Результаты геолого-экологических исследований м-ба 1:50000
площади
Южно-Донбасского
углепромышленного
района
(планшеты
М-37-135-В-в,г;
L-37-3-А,
Б,
В-б,
Г-а,
б).
Великоновоселовский, Марьинский и Волновахский р-ны
Донецкой обл./1998

Автор звіту

ПОЛЯКОВСКИЙ О.И.

Реферат: Изложены результаты геоэкологических исследований масштаба 1:50000, установивших степень загрязнения геологической
среды тяжелыми металлами, органическими соединениями, пестицидами и радионуклидами, а также защищенность от загрязнения
первых от поверхности водоносных горизонтов и пораженности экзогенными процессами площади Южно-Донбасского
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углепромышленного района. Построено 7 видов специальных геоэкологических карт и карта суммарного техногенного загрязнения
территории. Оценено состояние геологической среды и ее изменения под влиянием техногенных факторов и экзогенных процессов.
Даны рекомендации по проведению мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

55233

Назва звіту (мовою оригіналу)

Геологическое строение и полезные ископаемые Павловской
площади Восточного Приазовья. Отчет Павловского ГСО о
результатах ГГК масштаба 1:50000, проведенного в 1989-1993 гг.
на Павловской площади, листы L-37-3-В-г; -3-Г-в; -15-А-б; -15-Ба,б, -16-А-а,б./1994

Автор звіту

ГРУБА В.В., СТРЕКОЗОВ С.Н.

Реферат: В отчете отражены результаты ГГК - Павловской площади с целью составления геологической карты докембрийских
образований м-ба 1:50000, оценки перспектив рудоносности криталлического фундамента, коры выветривания на алмазы, золото,
редкие металлы. Пробурено 765 скважин. Произведены комплексные исследования. Ведущими полезными ископаемыми являются
алмазы, редкие металлы, редкие земли, фосфориты, циркон-ильменитовые россыпи.
Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

53647

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о поисках подземных вод с целью водоснабжения
населенных
пунктов
и
объектов
сельского
хозяйства
Великоновоселковского, Волновахского и Володарского районов
Донецкой области в 1987-1992 гг. (Работы 1-й очереди)./1992

Автор звіту

НЕКЛЮДОВ Б.А.

Реферат: С целью изыскания подземных вод в 8599 м3/сутки для 8-ми хозяйств выполнено бурение 84 скв., пробные откачки 54
скважины, наземные и скважинные геофизические исследования. В 7-ми районах Приазовья обследованы 480 водозаборов и изучено
состояние существующего водоснабжения. Основные водоносные горизонты на ПКМ - трещиноватые кристаллические породы
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докембрия, дебит 0,01-3,3 л/с, минерализация 0,5-5 г/л, зоне сочленения и Донбассе - песчанико-сланцевая и карбонатные толщи
карбона, дебит 0,1-15,4 л/с, минерализация 1-3 г/л. Рекомендованы для заложения водозаборов 12 перспективных участков.
Прогнозные ресурсы 22 337 м3/сутки удовлетворяют потребность.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

54039

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет по поисковым и поисково-оценочным работам на кирпичное
сырье
на
непахотных
землях
в
Волновахском
и
Великоновоселковском районах Донецкой области за 1989-1992
гг/ 1992

Автор звіту

ПАСТУШЕНКО А.А.

Реферат: Поисковые и поисково-оценочные работы проведены по заданию Донецкого Облагропрома с целью обеспечения сырьевой
базой намечаемого к строительству кирпичного завода. Количество необходимых запасов глинистого сырья должно составлять 4
млн.м3. Работы проводились на непахотных землях в пределах Волновахского и Великоновоселковского районов Донецкой области
(участки Андреевский, Великоновоселковский, Нескучненский, Новотроицкий). Пробурено 43 скважины в объеме 768,0 пог.м,
проведено маршрутное обследование участков, произведено опробование, лабораторные и другие виды исследований. В результате
проведенных работ выявлены два участка Андреевский и Новотроицкий перспективные на кирпичное сырье. Запасы глинистого сырья
по обоим участкам составили по категориям С1+С2 в количестве 11980 тыс.м3 в том числе по категории С1 - 9308 тыс.м3.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

53069

Назва звіту (мовою оригіналу)

Геологический отчет о предварительной разведке Мазуровского
месторождения редких металлов, проведенной в 1984-1991 гг. с
подсчетом запасов на 01.01.91 г./1991

Автор звіту

КОВАЛЬ Е.М.

Реферат: Предварительная разведка на Мазуровском месторождении проводилась с целью определения его промышленного
значения. Проведены колонковое бурение, гидрогеологические, геофизические и геохимические работы. Район сложен породами
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нижнего протерозоя: габбро, щелочными сиенитами, гранитами, нефелиновыми сиенитами и мариуполитами. Скважинами ввскрыто
16 продуктивных залежей до глубины 600 м, выявлено и оконтурено 44 рудных тела. Мощность рудных тел от 1,0 до 87,3 м.
Месторождение разведано сетью скважин 200х200 м и 100х100 м в опытном блоке до глубины 380 м. Промышленные содержания
редких металлов установлены в мариуполитах и полевошпатовых метасоматитах. Минералами-концентраторами редких металлов
являются пирохлор и циркон, попутные - нефелин, микроклин. Разработана схема с предварительным обогащением радиометрией и
тяжелых суспензиях, получены стандартные редкометальные продукты, полевошпатовые, нефелиновые концентраты, строительный
песок и щебень. Подсчитаны запасы по категориям С1, С2 и Р1 методом геологических блоков по кондициям, утвержденным ЦКЗ.
Вскрытие месторождения будет проводиться открытым способом до глубины 280 м. Объемная масса руд - 2,62 т/м3, вмещающих 3,1
т/м3. Общий водоприток в горные выработки 613,6 м3/сут. Рекомендуется детальная разведка в юго-восточной части месторождения.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

49293

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о предварительной разведке цементного сырья
месторождения Трудовое Волновахского района Донецкой
области УССР за 1983-1986 гг./1986

Автор звіту

БОЧКОВ А.А., ЖИЛЕНКО Л.А.

Реферат: Месторождение расположено в северной части Приазовского кристаллического массива в районе сочленения с Донецким
бассейном и Конкско-Ялынской впадиной. Сложено месторождение породами темрюкской свиты центрально-приазовской серии
нижнего протерозоя и их корами выветривания. В процессе предварительной разведки пробурено 37 скважин объемом 1581.9 пог.м.
Полезное ископаемое - первичные каолины, которые относятся к элювиальным корам выветривания, образовавшимися по породам
мигматито-гранитоидной формации нижнего протерозоя. Мощность продуктивной толщи колеблется от 2.0 до 46.0 м, составляя в
среднем 24.4 м. Средняя мощность вскрыши равна 13.3 м. Площадь месторождения 60 га. Запасы по кат.С1+С2 составили 19975
тыс.тонн, в том числе по категории С1 - 6421 тыс.тонн. Забалансовые запасы месторождения оцениваются в 6107 тыс.тонн категории
С2. Лабораторными и технологическими исследованиями доказано, что каолины Трудового месторождения могут служить сырьевой
базой для производства белого цемента и кристаллизационных компонентов (крентов). Горно-геологические и инженерногеологические условия месторождения благоприятны для отработки его открытым способом.
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Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

44891

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о детальных поисках высокоглиноземного сырья на Южном
фланге Новоандреевского месторождения за 1980-1982 гг./1982

Автор звіту

БОЧКОВ А.А.

Реферат: Изложены результаты детальных поисков высокоглиноземного сырья на южном фланге Новоандреевского месторождения
для производства белого цемента. Месторождение приурочено к району сочленения Приазовского кристаллического массива с
Донбассом и Конкско-Ялынской впадиной. В геологическом строении площади принимают участие породы темрюкской свиты
Центрально-Приазовской серии, перекрыты неогеновими и четвертичными образованиями. Полезное ископаемое - первичные
каолины, образовавшиеся по породам мигматито-гранитоидной формации позднего протерозоя. Выявлено три блока каолинов, по
качеству пригодных для производствава белого цемента. Суммарные запасы каолина-сырца оценивают в 74.4 млн.тонн. Детальные
поиски сопровождались бурением скважин глубиной от 22.0 до 71.0 м. Всего пройдено 29 скважин объемом 1247.0 пог.м. Проведены
лабораторные испытания сырья. Отобрано и проанализировано проб на химанализ (сырца) - 234, спектральный - 50, химический
(обогащенного каолина) - 112, определение белизны каолина-сырца - 55, белизны обогащенного каолина - 114. Блок 3-С2
рекомендован для постановки предварительной разведки.
Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

41348

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о детальной разведке Дмитриевского месторождения
гранитов (участок Северный) в Волновахском районе Донецкой
области УССР./1979

Автор звіту

СВИДЕРСКИЙ В.А.

Реферат: Месторождение расположено в северо-восточной части Приазовского кристаллического массива. Цель работ - выявление
промышленных запасов гранитов на щебень для дорожного строитроительства. Месторождение сложено четвертичными /почва,
суглинок/, палеозой-кайнозойскими /дресва/ и верхнепротерозойскими /гранит/ породами. Полезное ископаемое - граниты свежие и
затронутые выветриванием общей средней мощности 62 м, общая средняя мощность вскрыши составляет 9.5 м.
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Качество гранитов свежих и затронутых выветриванием отвечает требованиям ГОСТа 8267-75 на щебень из естественного камня для
строительных работ и ГОСТа 22132-76 на камень бутовый. Максимальный приток воды в карьер на конец отработки месторождения
составляет 115.3 м3/час. Запасы кат.А+В+С1 подсчитаны методом среднеарифметическим по 3 геологическим блокам в количестве
21526 тыс.м3.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

38214

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о предварительной и детальной разведке подземных вод на
участке Ялынском для водоснабжении г. Волноваха (с подсчетом
запасов по состоянию на 1 июля 1975 г.). Донецкая обл.
УССР./1975

Автор звіту

АРТЕМЕНКО А.Е. ХАРЕЧКО В.Т.

Реферат: Цель работ - изыскание источников водоснабжения г. Волноваха, региональная оценка запасов подземных вод КонскоЯлынской впадины. Проведен комплекс гидрогеологических и геофизических работ: пробурено 35 скважин, проведено 26 пробных, 4
опытных и 2 групповые откачки, прокаротировано 19 скважин. Месторождение подземных вод приурочено к юго-восточной части
Конско-Ялынской впадины. Она сложена гнейсами и гранитами, известняками, песчано-сланцевой толщей, спогнолитами, мергелями,
песчаниками мела, глинами, песками палеогена и неогена и четвертичными отложениями. Целевой водоносный горизонт
месторождения содержится в песках палеоцена - среднего эоцена. Мощность и глубина залегания увеличиваются с севера на юг от 90
до 240 м. Мощность горизонта изменяется от 5 до 128 м. Воды напорные; напор 70-230 м. Дебиты скважин изменяются от 0,011 до
38,5 л/сек при понижениях 25,8 и 7,9 м. Коэффициент пьезопроводности - 1,5х10(6) м2/сутки, водопроводимости - 90,0 м2/сутки.
Основное питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностного стока, региональная
разгрузка - в долине р. Мокрые Ялы. Воды пресные смешанного состава, с сухим остатком 0,66-1,85 г/л. Основные показатели
качественного состава вод отвечают требованиям ГОСТа для хозпитьевого водоснабжения, за исключением общей жесткости и
железа по Ивановскому участку, общей жесткости, сульфатов и железа по Зачатьевскому участку. Оценка эксплуатационных запасов
подземных вод проводилась совместным применением гидродинамического и гидравлического методов и методом математического
моделирования. Обеспеченность запасов питанием проверена балансовым методом. Общие запасы месторождения составляют по
категориям А-12,8, С1-12,3, С2-111,6 тыс. м3/сутки. Ялынское месторождение рекомендуется для хозпитьевого водоснабжения
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г. Волноваха. Запасы подземных вод Конско-Ялынской впадины (без Ялынского месторождения) оценены в количестве 348,8 тыс.
м3/сутки по категории С2 (кроме ранее утвержденного Гуляйпольского участка).

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

32442

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о доразведке Дмитриевского месторождения гранитной
дресвы. /Волновахский район Донецкой области/1971г./1971

Автор звіту

БУДКИНА Г.И., КИСЕЛЕВ В.С.

Реферат: Гранитная дресва месторождения отвечает требованиям ГОСТа 7394-55 и может быть использована для балластировки
железнодорожных путей. Запасы дресвы подсчитаны по категории А, В, С1.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

27871

Назва звіту (мовою оригіналу)

Промежуточный геологический отчет о результатах поисковых и
поисково-разведочных работ в Приазовье на вермикулит за 19641966 г. /Донецкая и Запорожская обл./1967

Автор звіту

ГОГОЛЬ Л.П.

Реферат: В отчете кратко излагаются данные поисковых работ на вермикулит в пределах Приазовского кристаллического массива за
период с 1964 по 1966 гг. Район поисков расположен в пределах Приазовского кристаллического массива в бассейнах рек Кальчик,
Мокрые Ялы, Берда, Обиточная и Юшанлы. В административном отношении он входит в состав Волновахского и Володарского
районов Донецкой области и Куйбышевского, Бердянского, Приморского и Черниговского районов Запорожской области.
К 26 ранее известным участкам проявления вермикулита дополнительно выявлены и с различной детальностью опоискованы ещё 8.
На изучаемой площади практический интерес представляют Андреевский, Родионовский и Каменномогильский участки. Вермикулит
последнего участка может быть использован в сельскохозяйственной металлургии.
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Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

23090

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет по геологоразведочным работам, произведенным Донецким
ХМЗ на участке б. Мазурова в 1961-1962 гг. /Волновахский район,
Донецкой области/. 1963

Автор звіту

ГУТОВ М.И., ЩЕРБИНА Р.И.

Реферат: Обеспечено прирост запасов Мазуровского месторождения двуокиси циркония и переведено их в категорию В. Проведено
детальное разбуривание по правому склону балки Мазурова с целью уточнения циркония и ниобия, а также с целью подготовки
участка и експлуатации и добиче крепких руд.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

23401

Назва звіту (мовою оригіналу)

Геологическое
заключение
о
результатах
поисковорекогносцировочных работ на бентонитовые глины за 1962 г.
/Волновахский район, Донецкой области/1963

Автор звіту

ПОРОХНЕНКО А.Ф.

Реферат: В геологическом заключении о поисково-рекогносцировочных работах на бентонитовые глины в бассейне реки Мокрой
Волновахи в 1962 году излагаются результаты геологических работ. По маршрутным данным сжато освещаются вопросы
геологического строения бассейна реки Мокрой Волновахи. Основное внимание уделено описанию участков развития отложений
верхнедевонских глинистых сланцев и качественной их характеристике. По результатам проведенных поисково-рекогносцировочных
работ выделены перспективные площади для более детального изучения. Однако, полученные результаты являются сугубо
предварительными, так как из-за недостатка времени и ассигнований на проведение указанных работ качество сырья изучено только
по отдельным точкам, без изучения характера изменения в пространстве.
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Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

22191

Назва звіту (мовою оригіналу)

Переоценка запасов рыхлых ниобий-циркониевых руд северной
части Мазуровского месторождения Октябрьского щелочного
массива. Донецкая область./1962

Автор звіту

БОЙЧУК М.Д., КАЛАШНИКОВ Е.К.

Реферат: В отчете освещено: обзор, анализ и оценка ранее проведенных работ, краткая геологическая и гидрогеологическая
характеристика района, геологическое строение Мазуровского месторождения, проведенные геолого-разведочные работы,
качественная и технологическая характеристика полезного ископаемого и обогащение руд месторождения. Приведены горнотехнические условия эксплуатации и подсчет запасов ниобий-циркониевых руд Мазуровского месторождения. Административно
месторождение расположено в Волновахском районене Донецкой области.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

22024

Назва звіту (мовою оригіналу)

Геологический отчет о результатах поисковых и поисковоразведочных работ на полевошпатовое сырье для керамической
промышленности, проведенных в Восточном Приазовье в 19601961 г.г/1962

Автор звіту

ГОГОЛЬ Л.П.

Реферат: В отчете кратко излагаются предварительные результаты геологопоисковых работ. Освещеются вопросы геологического
строения Восточного Приазовья, а также вопросы тектоники, истории формирования и полезные ископаемые этого района. Описаны
участки геологопоисковых работ и качественной характеристики полезного ископаемого. По результатам проведенных поисковых и
поисково-разведочных работ в Восточном Приазовье выделены перспективные площади для более детального изучения.
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Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

21724

Назва звіту (мовою оригіналу)

Заключение
о
результатах
гидрогеологических
работ,
выполненных в 1960 году с целью поисков источников
водоснабжения для города Волновахи./1961

Автор звіту

ЧАПЛИЦКАЯ Л.Ф.

Реферат: В отчете приведены общие сведения о районе работ, объем и методика гидрогеологических работ, выполненных в районе г.
Волноваха, представлены результаты выполненных работ /опытные откачки, качество подземной воды, расчет возможного забора
воды/.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

18948

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о геологических работах в Приазовье, проведенных
Приазовской экспедицией в 1957 году./1958

Автор звіту

БОРИСЕНКО С.Т., ГЛАДКИЙ И.А.

Реферат: Разведочные работы сводились к проходке шурфов, канав, бурению скважин и опробованию керна. Значительно расширены
промышленные перспективы сырьевой базы по цирконию в богатых легкообогатимых рудах Калинино-Шевченковского участка.
Получены новые данные для оценки общих геологических перспектив циркониевого и ниобиевого оруденения в крепких рудах
Мазуровского и Калинино-Шевченковского участков. Произведены оперативные подсчеты запасов двуокиси циркония в рыхлых рудах
по категории В и С1. В результате поисково-разведочных работ в пределах западного склона Приазовского кристаллического массива
выявлена перспективная площадь редкометального оруденения в песчано-глинистой толще третичного возраста. Произведено
частичное опробование коренных руд Ждановского месторождения на редкие и рассеяные элементы. В щелочном и ультращелочном
комплексе пород месторождения обнаружено повышенное содержание иттрия, иттербия, галлия, ванадия и др.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

15226

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о геологоразведочных работах на месторождении каолинов
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Назва звіту (мовою оригіналу)

"Белая Балка", Волновахского района Донецкой области/1955

Автор звіту

СИВОКОНЬ В.И.

Реферат: В отчете изложены результаты работ, произведенных на месторождении "Белая Балка" с целью переутверждения запасов
первичных каолинов, в соответствии с постановлением Совета Министров от 17.02.52 г. №1353. Месторождение расположено в 2-х км
к западу от с. Трудовое Волновахского района, Донецкой области. В 1953 г. пробурено 108 скважин Комплекс проведенных
исследований позволил характеризовать месторождение, как пластообразную залежь первичного каолина с весьма неровной,
размытой кровлей и такой же неровной подошвой. Мощность каолина колеблится в широких пределах от долей метров до 46.8 м.
Возраст залежи принимают нижнепалеогеновым. Каолины первого типа слагают большую часть залежи; второй тип распространения,
глвным образом, в нижних её горизотах. Каолины обоих типов обогатимы как мокрым так и сухим способом. Для эксплуатации в
первую очередь рекомендуется центральная часть месторождения, где сконцентрированы каолины, пригодные, как для бумажной, так
и для керамической промышленности и где горнотехнические условия наиболее благоприятные. Запасы каолинов, выявленные в 1953
г. подсчитаны методом ближайшего района отдельно для керамики и для бумажной промышленности. Запасы для бумажной
промышленности составляют по категории А2+В - 18048 тыс.тонн, по категории С1 - 15468.3 тыс.тонн. 64.5% всех запасов каолина
пригодны для тонкой керамики. Дальнейший прирост запасов на месторождении возможен за счет доразведки каолиновой залежи по
площади, к востоку от разведанного участка.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

13939

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет
по
геолого-разведочным
работам,
проведенным
Ждановским цирконовым рудоуправлением в 1953 г. (Донецкая
обл.)./1954

Автор звіту

САМОЙЛОВ П.И.

Реферат: Ждановское месторождение циркона, расположенное в пределах Октябрьского щелочного массива Приазовья, является
одним из крупных месторождений. Перспективная разведка на месторождении производилась по выявлению запасов
дезинтегрированных цирконовых руд на слабо-разведанных площадях Южного участка б. Мазурова, а также в контурах блоков
запасов низких категорий С1 и С2. К настоящему времени на месторождении детально разведаны два участка: участок б. Мазурова
(коренное месторождение) и Лазаревский участок.
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Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

15988

Назва звіту (мовою оригіналу)

Геологический отчет о результатах геологоразведочных работ,
произведенных на Ново-Татарском месторождении кирпичночерепичного сырья. (Донецкая обл.)./1956

Автор звіту

ЛЕЩИНЕР Л.М.

Реферат: Детальная разведка Ново-Татарского месторождения произведена с целью обеспечения промышлеными запасами
кирпично-черепичного сырья /в количестве 185 тыс.м3/ проектируемого к строительству кирпично-черепичного завода с годовой
производимостью 2.8 млн.штук кирпича и 0.2 млн. штук черепицы. Месторождение расположено в Волновахском районе Донецкой
области, в 10 км к юго-западу от г. Волноваха. Ново-Татарское месторождение сложено суглинками четвертичного возраста и песками
третичного возраста. Мощность суглинков колеблется от 3.60 до 8.00 м, средняя 5.85 м. Мощность песков - от 5.20 до 7.90 м, средняя
6.30 м. Мощность вскрыши на разведанной площади основного вида сырья /суглинков/ колеблится от 0.20 до 0.80 м и средняя
составляет 0.45 м. На участке по разведке песков, мощность вскрыши колеблится от 2.10 до 3.5 м и средняя составляет 2.95 м. По
результатам работ установлено, что суглинки с добавкой к ним 30% песка пригодны для изготовления строительного кирпича
/предполагаемая марка "75" и "100"/. Рекомендуемая температура обжига 1000 град. С. Суглинки с добавкой к ним 10% /сверх 100%/
шамота могут быть рекомендованы для производства ленточной черепицы при температуре обжига 1000 град.С. Горно-геологические
и горно-технические условия эксплуатации благопритяны для разработки сырья открытым способом. Подсчитаны запасы сырья по
Ново-Татарскому месторождению на 01.07.1955 г: суглинки – категории В - 86221 м3; С1 - 102245 м3; В+С1 - 188465 м3; пески - кат. С1 70686 м3.
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ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ
ЗАЯВА ДО ДЕРЖГЕОНАДРА
АУКЦІОН
Постанова КМ України 23.09.2020 №993

БЕЗ АУКЦІОНУ
п.8 додатку №1 до Порядку надання спецдозволів
ДНВП «ГЕОІНФІОРМ УКРАЇНИ»

ДНВП «ГЕОІНФІОРМ УКРАЇНИ»

ДНВП «ГЕОІНФІОРМ УКРАЇНИ»

ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ
ВИСТАВЛЕННЯ НА АУКЦІОН
ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ

КОРИСНА КОПАЛИНА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
п/п 3 п.8 Порядку надання спецдозволів на користування надрами
(Постанова КМУ 30.05.2011 №615)
ПРОТЯГОМ 20 ДНІВ

МІНДОВКІЛЛЯ

ОТРИМАННЯ ПОГОДЖЕНЬ

п.8 за виключенням п/п 3 Порядку надання спецдозволів на
користування надрами
(Постанова КМУ 30.05.2011 №615)
ПРОТЯГОМ 20 ДНІВ

ВИСНОВОК ДНВП «ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ»

ДЕРЖГЕОНАДРА

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
АУКЦІОНУ

КОРИСНА КОПАЛИНА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО
ЗНАЧЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТІ ДЕРЖГЕОНАДРА
ПРОТЯГОМ 30 ДНІВ

ВИСНОВОК
ДНВП «ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ»

РОЗГЛЯД НА РОБОЧІЙ ГРУПІ ДЕРЖГЕОНАДРА
ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ
СПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ ТА ГЕОЛОГІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

НАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ (протягом 20 днів)
ПРИМІРНІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ СПЕЦДОЗВОЛУ

