ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР
УКРАЇНИ

ВИДИБОРСЬКА ДІЛЯНКА З ВИДИБОРСЬКИМ РУДОПРОЯВОМ ТИТАНОВИХ РУД ТА АПАТИТУ
Корисна копалина: титанові руди, апатит.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АТЛАС НАДРОКОРИСТУВАЧА

МЕТАЛІЧНІ

Вид, строк користування надрами: геологічне вивчення, у т.ч. досліднопромислова розробка, 5 років.
Місце розташування: Черняхівський район Житомирської області, на західній околиці с. Видибор, у районі сіл Браженка,
Видибор, Малинівка, на правому березі р. Очеретянки.
Площа ділянки: 59,94 га.
Геологічна характеристика: Видиборське рудне тіло являє собою інтрузію пластоподібної форми з падінням на південний захід
від кутом 4070о і простежене у північнопівнічнозахідному направленні на 1400 м при ширині 350–400 м. Переважний петро
графічний тип рудоносних порід мелано та мезократове олівінове габро. Головні породоутворюючі мінерали – плагіоклаз, олівін,
піроксен і продукти їх змін. Цінні мінерали – апатит, ільменіт, титаномагнетит. Вміст ТіО2 і Р2О5 знаходяться на рівні 4,5–6,4%
та 1,4–3,2% відповідно. Рудовмісними породами є безрудні крупногігантозернисті габроанортозити. За петрографічним і
хімічним складом всі різновиди габроїдів схожі з габроїдами Федорівського рудного тіла. На корінних породах залягає кора
вивітрювання, яка складена первинними каолінами, каолінізованою жорствою та вивітрилими корінними породами. Середня
потужність кори вивітрювання по блоку 1,3–5,4 м. Вміст ТіО2 та Р2О5 знаходяться на рівні 5,13–14,05% та 2,85–6,44% відповідно.
Розкривні осадові породи представлені піщаноглинистими відкладами кайнозою – пісками, глинами, суглинками потужністю
3,0–7,5 м. Середня потужність осадових відкладів на Видиборській ділянці 5,3 м, середня глибина підсічення свердловинами
рудного тіла  63,0 м. За своєю геологічною будовою, морфологією рудного тіла та розподілом корисних компонентів
Видиборський апатитільменітовий прояв відноситься до ІІ групи складності. За даними останнього ТЕО (м. Симферополь – 1989 р.)
технікоекономічна оцінка Федорівського і Видиборського проявів проводилась у парі на двох рівнях – на рівні ГОКа при реалізації
апатитового, ільменітового і титаномагнетитового концентратів та на рівні хімічної переробки апатитового концентрату в аммофос
або нітроаммофоску при реалізації ільменітового і титаномагнетитового концентратів. Отримані такі результати: на рівні реалізації
усіх трьох концентратів (ільменітового, апатитового і титаномагнетитового) рентабельність рудопрояву складає 5% при глибині
розробки 200 м і бортовому вмісті Р2О5 – 2%; при переробці апатитового концентрату на складні добрива на хімічному заводі,
що розташований недалеко від проявів, отримані технікоекономічні дані показали рентабельність рудопрояву 10,4–10,8%.
Наявна геологічна інформація: на стадії геологічної зйомки масштабу 1:50000 у 1970 році виявлена гравітаційна аномалія.
У результаті пошуків у 1975–1978 рр. трестом Київгеологія виявлений Видиборський розсип.
Оцінка ресурсів/запасів: інформація щодо кількості запасів ТіО2 має обмежений доступ. Запаси у корі вивітрювання за ступенем вивченості віднесені
до категорії С2 і підраховані у двох варіантах: при бортовому вмісті 1,5% Р2О5 і 4% ТіО2. Запаси Р2О5 з врахуванням вмісту 1,5% Р2О5 у корі вивітрювання
оцінюються цифрою 57,4 тис.т, при середньому вмісті 5,08%. Запаси ТіО2 підраховані при середньому вмісті 7,81%. Запаси (бортовий вміст ТіО2 4%) у
корі вивітрювання підраховані при середньому вмісті ТіО2 9,08% та 60,4 тис.т Р2О5 при середньому вмісті 3,77 % Р2О5. Запаси у корінних рудах підраховані
до глибини 400 м (відмітка 200 м) при бортовому вмісті 2% Р2О5 і 4% ТіО2, за ступенем вивченості віднесені до категорії С2. Запаси категорії С2 з
урахуванням бортового вмісту 2% Р2О5 складають 10170 тис.т Р2О5 при середньому вмісті 2,82%, запаси ТіО2 підраховані при середньому вмісті 5,83%.
Запаси категорії С2 з врахуванням бортового вмісту 4% ТіО2 підраховані при середньому вмісті 5,67% і 10813,1 тис.т Р2О5 при середньому вмісті 2,42%.
http://geoinf.kiev.ua/wp/geologichnizviti.php?rep=fnd_shifr.rdf&schifr=47955
http://geoinf.kiev.ua/wp/geologichnizviti.php?rep=fnd_shifr.rdf&schifr=51946
http://geoinf.kiev.ua/wp/geologichnizviti.php?rep=fnd_shifr.rdf&schifr=52498
Мінімальна програма робіт
Передбачена примірними угодами про умови користування надрами та визначена у додатку «Програма робіт». Примірні угоди розміщені за посиланням:
http://www.geo.gov.ua/primirniugodiproumovikoristuvannyanadrami/

