
ККооррииссннаа  ккооппааллииннаа:: вапняк.

ВВиидд,,  ссттрроокк  ккооррииссттуувваанннняя  ннааддррааммии:: видобування, 20 років.

ММііссццее  ррооззттаашшуувваанннняя:: Перечинський район Закарпатської області, на західній околиці с.Новоселиця 
у верхів’ях потічка Кам’яничка. За 6 км на схід від родовища проходить автодорога і залізнична колія 
«Ужгород – Львів». З цими магістралями і розташованою поруч залізничною станцією «Дубриничі» 
родовище з’єднане асфальтованою дорогою.

ППллоощщаа  ддіілляяннккии:: 8,33 га.

ГГееооллооггііччннаа  ххааррааккттееррииссттииккаа
Родовище являє собою 3 зближені брили, які витягнуті у північно-західному направленні. Брили вжаті у 
мергельні породи тисальської і пухівської світ, знаходяться у їх оточенні і підстилаються ними. Фрагменти 
складчастості у межах брил вапняків і підстилаючих їх порід відсутні. Контакти з вміщуючими відкладами 
круті з рясними автокластами вапняків. Четвертинний чохол представлений суглинками з уламками 
корінних порід з максимальною потужністю у підніжжя схилів до 5 метрів. Корисна копалина представлена
вапняками. Вапняки за хімічним і мінералогічним складом однорідні і по всій площі родовища і на глибину 
та являють собою слабо метаморфізовані, різного забарвлення породи (переважають рожеві різновиди), 
складені з раковин та уламків скелетів форамініфер, зцементованих кальцитом. Іноді серед карбонатної 
маси невеликі зкрем’янілі ділянки. У самій породі дуже рідкі невеликі лінзи, конкреції від сірого до 
чорного кременю потужністю 2–3 см. Порода середньо-крупнокристалічна, у приконтактних частинах – 
дрібнокристалічна. За даними хімічного аналізу проб середній вміст по родовищу лімітуючих компонентів 
становить, %: СаСО3 8,68–9,06 (середній 90,95), MgCO3 0,42–2,52 (середній 1,54), SiO2+AlO3+Fe2O3 
1,48–12,28 (середній 5,41), вміст активних CaO+MgO 81,47–90,17 (середній 87,06). Розкривні породи 
на родовищі представлені внутрішнім та зовнішнім розкривом і можуть бути використані лише для 
рекультивації площі відпрацьованого родовища. Гідрогеологічні умови родовища прості, що обумовлено 
значним підвищенням району родовища над місцевим базисом ерозії. У результаті проведених 
гідрогеологічних робіт встановлено, що товща вапняків практично безводна. Основні водо припливи у 
кар’єр будуть відбуватися за рахунок атмосферних опадів і для передбачення обводнення більш низьких 
горизонтів кар’єру рекомендується передбачити будівництво розрізної траншеї.

ННааяяввннаа  ггееооллооггііччннаа  ііннффооррммааццііяя
Родовище детально розвідане у 1960 р. Закарпатською ГРЕ, як сировинна база для цементного заводу. Запаси вапняків були затверджені за промисловими категоріями, однак розробка так і не 
розпочалася і запаси вапняків з балансу цементної сировини були зняті. Наступні геологорозвідувальні роботи – 1987–1990 рр. У результаті виконаних робіт протоколом № 4925 від 26 червня 
1990 р. УТКЗ повністю переоцінила і затвердила балансові запаси вапняків, які придатні для виробництва вапнякової муки (ГОСТ 14050-78), вапна (ГОСТ 9179-77) та декоративного щебню 
(ГОСТ 22856-89). Окремо УТКЗ відзначила, що згідно з діючими на той час вимогами, відповідно до ГОСТ 22856-89 відповідає фракція щебню 5–10 мм, а для фракції 10–20 і 20–40 мм 
повинен бути організований постійний поточний контроль. Пісок від відсівів щебня (фракції менше 5 мм) не відповідає вимогам ГОСТ 22856-89 і разом з некондиційним щебнем рекомендується 
використовувати для виробництва вапнякової муки.

http://geoinf.kiev.ua/wp/geologichni-zviti.php?rep=fnd_shifr.rdf&schifr=52464

ООццііннккаа  рреессууррссіівв//ззааппаассіівв::  Станом на 01.01.2020 р. Державним балансом запасів корисних копалин України «Сировина карбонатна для виробництва вапна» (випуск № 13) обліковуються запаси 
вапняків у кількості за категоріями В+С1 10255 тис. т. м3.

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/
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http://www.geo.gov.ua/primirni-ugodi-pro-umovi-koristuvannya-nadrami/
http://geoinf.kiev.ua/wp/geologichni-zviti.php?rep=fnd_shifr.rdf&schifr=52464
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