
ККооррииссннаа  ккооппааллииннаа:: марганцева руда, залізна руда.

ВВиидд,,  ссттрроокк  ккооррииссттуувваанннняя  ннааддррааммии:: геологічне вивчення, у т.ч. дослідно�промислова розробка, 5 років.

ММііссццее  ррооззттаашшуувваанннняя:: Гайворонський район, Кіровоградської області, між селами Соломія та Хащувате, на лівому
березі річки Південний Буг. За 2,2 км на північ проходить автотраса «Т�02�07», а за 3,5 км у тому ж напрямку є
залізнична колія. За 2,5 км на схід розташована автомобільна дорога «Р�71».

ППллоощщаа  ддіілляяннккии:: 135,7 га.

ГГееооллооггііччннаа  ххааррааккттееррииссттииккаа
Встановлений складний характер будови рудного покладу. Промислові концентрації марганцю зосереджені
головним чином у нижніх частинах колонок. Що стосується розподілу заліза, то максимальні концентрації цього
компоненту приурочені до верхньої або середньої частин елювіальних колонок.
Вміст окису марганцю коливається від долей % до 41%, загального розчиненого заліза – від 5–10% до 88%,
п'ятиокису фосфору – від 0,1 до 0,9%, до того ж характер розподілу заліза рівномірніший і в цілому фіксується
більш високими промисловими концентратами.
Морфологія рудних тіл складна: лінзовидна, гніздоподібна, неправильної форми. Руди представлені конкреціями,
жовнами, частіше всього рихлою вохристою масою. Усереднений хімічний склад марганцевої руди 
Західно�Хащуватської ділянки такий, %: SiO2 – 3,56; Al2O3 – 3,91; TiO2 – 0,07; FeO – 1,65; 
Fe2O3 88,0–10,0 (середній 33,0%); CaO – 0,56; MgO – 0,41; SO3 – 0,02; Na2O – 0,11; K2O – 0,1; P2O5 – 0,07;
MnO – 1,0�41,0 (середнє 15,6); MnO2 – 0,85; п.п.п. – 15,6, сума 100,51; СО2 – 7,87, Н2О – 1,1.

ННааяяввннаа  ггееооллооггііччннаа  ііннффооррммааццііяя  
Прояв  відомий з 1900 року. У 1904–1907 роках прояв розроблявся відкритим способом закордонними
компаніями. У подальшому вивченням займалися радянські геологи (1916–1939 рр.). Роботи не були закінчені, 
а матеріали, в основному, графічні, втрачені. На початку 40�х років роботи з оцінки марганцевих руд на
Хащуватському прояві були припинені як малоперспективні. За результатами загальних пошуків при ГГК�50
(1986–89 рр.) отримані нові дані про умови залягання, характері розподілу і перспективності Хащуватського
прояву марганцевих і залізних руд.

ООццііннккаа  рреессууррссіівв//ззааппаассіівв
Прогнозні ресурси марганцевистих залізних руд, придатних для виплавки марганцевистих чавунів складають 
Р2 75 млн т при середньому вмісті Mn у сирій руді 4%, Fe – 35,0%, Р – 0,09%, у т.ч. 11 млн т руди кат. Р2 при
середньому вмісті Mn 7,4%, Fe 25,2%.
Прогнозні ресурси залізо�марганцевих руд, придатних для виплавки дзеркального чавуну кат. Р2 складають 
1,8 млн т (Mn – 12%, Fe – 26%).
http://geoinf.kiev.ua/wp/geologichni-zviti.php?rep=fnd_shifr.rdf&schifr=51944

ММііннііммааллььннаа  ппррооггррааммаа  ррооббіітт  
Передбачена примірними угодами про умови користування надрами та визначена у додатку «Програма робіт».
Примірні угоди розміщені за посиланням: 
http://www.geo.gov.ua/primirni�ugodi�pro�umovi�koristuvannya�nadrami/

ООрріієєннттооввннаа  ппооччааттккоовваа  ввааррттііссттьь  ллооттуу::  обраховується.

ДДІІЛЛЯЯННККАА  ІІЗЗ  ЗЗААХХІІДДННОО��ХХААЩЩУУВВААТТССЬЬККИИММ  ППРРООЯЯВВООММ  ММААРРГГААННЦЦЕЕВВИИХХ  ІІ  ЗЗААЛЛІІЗЗННИИХХ  РРУУДД

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
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http://geoinf.kiev.ua/wp/geologichni-zviti.php?rep=fnd_shifr.rdf&schifr=51944
http://www.geo.gov.ua/primirni-ugodi-pro-umovi-koristuvannya-nadrami/

