ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР
УКРАЇНИ

СЕЛИЩАНСЬКА ДІЛЯНКА ТИТАНОВИХ РУД
Корисна копалина: руди титанові.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АТЛАС НАДРОКОРИСТУВАЧА

МЕТАЛІЧНІ

Вид, строк користування надрами: геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних
копалин загальнодержавного значення, 5 років.
Місце розташування: за 6,5 км на північний схід від смт Іршанськ, Коростенського району, Житомирської області.
Найближчі села Шершні, Сичівка, Забране пов`язані між собою та обласним центром покращеними та асфальтованими
автодорогами.
Площа ділянки: 1857 га.
Геологічна характеристика. Селищанська ділянка розташована в межах Волинської титаноносної провінції, в районі
північно-східного контакту Володарсько-Волинського габро-анортозитового масиву з гранітоїдами Коростенського
комплексу. У геологічній будові території приймають участь кристалічні породи фундаменту, каолінові кори вивітрювання
та осадочні породи мезо-кайнозою. У межах ділянки ільменітоносні відклади просторово приурочені до двох локальних
понижень у палеодолині і утворюють два окремих витягнутих у північно-східному напрямку поклади. Північний поклад є
доволі значним за розмірами: ширина його в окремих перетинах змінюється від 400 до 1400 м, за простяганням становить
до 7000 м, загальна площа близько 10 км2. Південний поклад витягнутий паралельно північному, відділяючись від нього
локальним підняттям шириною 500-700 м і є меншим за розмірами - його площа складає до 6 км2. Продуктивний горизонт
на 55% складений нижньо-середньочетвертинними відкладами, 33% представлені нерозчленованими середньоюрськими і
верхньокрейдяними породами та 12% первинними колінами. Внаслідок різновікового характеру відкладів, наявності
локальних піднять і западин у системі долиноподібних понижень, нерівномірного розподілу рудного мінералу (ільменіту),
параметри рудного покладу мають невитриманий характер. Сумарна потужність продуктивних порід коливається від 1,0 до
18,5 м при середній 10,0 м (5,5 м - в алювіальних відкладах та 4,5 м – у корі вивітрювання). Вміст ільменіту знаходиться на
рівні 50-70 кг/м3. Продуктивні горизонти залягають на різних глибинах – в північній частині розсипу і на його бортах вони
перекриті 8-12 метровою товщею безрудних порід, у південній і центральній частинах потужність безрудних порід сягає
20-25 м і в середньому по розсипу становить 13 м. Технологічні дослідження в межах Селищанської ділянки не
проводились.
Наявна геологічна інформація. За період з 1955 по 1959 рр. Західноукраїнською експедицією і Житомирською партією
Укргеолуправління в межах Волині було виявлено і розвідано ряд великих розсипних і залишкових родовищ ільменіту, які
отримали узагальнену назву – Іршанська група родовищ. Селищанська ділянка (розсип) була виявлена в результаті
проведення пошукових робіт у 1972-1975 рр. Геологорозвідувальні роботи у 2007-2011 рр. у межах Селищанської ділянки з
метою оцінки запасів розсипних ільменітових руд та підрахунку запасів за категоріями В + С1 проводились ДП «Українська
геологічна компанія» за рахунок бюджетних коштів. Але через відсутність фінансування роботи не було завершено.
Селищанська ділянка була визнана перспективною для подальшого геологічного вивчення.
http://geoinf.kiev.ua/wp/geologichni-zviti.php?rep=fnd_shifr.rdf&schifr=38282
http://geoinf.kiev.ua/wp/geologichni-zviti.php?rep=fnd_shifr.rdf&schifr=55922
http://geoinf.kiev.ua/wp/geologichni-zviti.php?rep=fnd_shifr.rdf&schifr=65901
Оцінка ресурсів/запасів. Не оцінювалися.
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/primirni-ugodi-pro-umovi-koristuvannya-nadrami/
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Інформацію про земельні ділянки, зокрема і за
кадастровим номером, можна отримати на
Публічній кадасторовій карті України:
https://cutt.ly/Fx0CuBg
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1822386800:07:000:0199
1822386800:07:000:0189
1822386800:07:000:0192
1822386800:07:000:0196
1823455400:04:000:0246
1823481400:10:000:0001
1823481400:04:000:0103
1823481400:04:000:0131
1823481400:04:000:0017
1823481400:04:000:0109
1823481400:04:000:0133
1823481400:04:000:0115
1823481400:04:000:0135
1823481400:04:000:0012
1823481400:04:000:0011
1823481400:04:000:0020
1823481400:04:000:0022
1823481400:04:000:0126
1823481400:04:000:0125
1823481400:04:000:0124
1823481400:04:000:0026
1823481400:04:000:0123
1823481400:04:000:0028
1823481400:04:000:0122
1823481400:04:000:0030
1823481400:04:000:0104
1823481400:04:000:0104
1823481400:04:000:0121

 Державна/комунальна власність
 Приватна власність
 Не визначено

