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Ціна участі в екскурсії – 300 грн. (транспортні витрати,  
кава-брейк, відвідування музею та обід) 

 
07.30-08.00 Збір м. Житомирська, біля зупинки маршруток на Житомир. 

08.00 Виїзд з Києва. 
09.30-11.30 Зупинка Коростишівський каньйон 
11.30-12.30 Виїзд на Хорошів (ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ). 
12.30-14.00 Відвідування Музею коштовного та декоративного каміння 
14.20-15.30 Дружній обід в кафе «Милосердя». 

15.30 Від’їзд до Києва 
17.00 Повернення до Києва (м. Житомирська) 

 
 

Перша зупинка (на схемі маршруту під номером 2) біля Коростишівського каньйону, де 
озера в гранітних скелях з чистою водою зустрінуть Вас з посмішкою сонця, що відбиватиме 
свої промені. Під час прогулянки є можливість зробити унікальні незабутні селфі з друзями та 
колегами. 

Гранітні кар'єри Житомирської області однозначно не можна назвати 
найпопулярнішим туристичним маршрутом України. Однак в цьому і полягає їх 
привабливість, особливо в очах геологів. Гранітні кар'єри поблизу містечка Коростишів – одні 
з тих дивно красивих місць, які з'явилися завдяки людині. Старовинне місто Коростишів 
вважається одним з найвідоміших центрів видобутку та обробки граніту не тільки на території 
України, а й за її межами. В кінці 1850-х років тут почалася активна розробка родовищ 
гірської породи. 

Так, для будівництва мавзолею Леніна в Москві використовувався саме житомирський 
граніт. Наприклад, плита, на якій написано «Ленін», була здобута в Кам'янобрідському кар'єрі 
поруч з Коростишевим. Добували камінь політв'язні, яких на важкі роботи привозили 
співробітники Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС). Більш того, коростишівським 
гранітом вимощений двір Маріїнського палацу, сходинки і майданчик перед Верховною 
Радою України. Великі кар'єри з видобутку граніту в Коростишеві вже давно перестали 
використовуватися в масштабних промислових цілях. Найчастіше використовують сировину, 
привезену з інших районів Житомирської області. Однак, поблизу Коростишева все ще можна 
зустріти дрібні підприємства з видобутку граніту на «відпочиваючих» кар'єрах. 

 

СХЕМА МАРШРУТУ  



Тому не варто дивуватися, що приїжджаючи в Коростишів, ви немов потрапляєте в 
«гранітне царство». Тут чи не на кожному паркані можна побачити рекламу «вироби з 
граніту». Найбільшою популярністю користуються, звичайно ж, гранітні плити. З дворів 
доносяться звуки молотків і пилок для різання, а в більшості магазинів продають крім 
продуктів харчування інструменти для його обробки. 

Також прогулюючись по лісі, ви обов'язково зустрінете  стихійні "поклади" 
відбракованого гранітного каменю різних розмірів. Місцеву владу не особливо турбує більш 
правильна утилізація подібних відходів. За однією з версій назва міста Коростишів походить 
від старослов'янського «Корост» – камінь. А ось краєзнавець Л. Похилевич ще в XIX ст. 
писав, що «корость або короста слов'янською мовою означає труну. Отже, Коростишів той же, 
що Гробовий. І справді, є місцева причина подібної назви. Поблизу містечка знаходяться 
стародавні долма або кам'яні надгробні пам'ятники». 

 
Гранітні кар'єри Коростишева, про які піде мова, довгий час простоювали, після чого 

були спеціально затоплені водою з підземних джерел. Сьогодні «відпочиваючі» кар'єри 
перетворилися в мальовничі куточки "рукотворної природи". 

Побачивши це диво, ви декілька хвилин просто мовчки будете насолоджуватися цією 
красою та лише подумки прикидатимете – де б то ліпше стати, аби максимально захопити все 
це на свій телефон. 

Інфраструктура Коростишівських кар'єрів включає в себе три озера, а також 
навколишні ландшафти. Найбільш популярні серед туристів – Коростишівський каньйон і 
кар'єр «Високий камінь». Гранітний каньйон в Коростишеві, саме так він відзначений на карті. 
Слід сказати, що на тлі інших кар'єрів виглядає він менш велично. Однак територія навколо 
каньйону більш доглянута, є бесідки, невелика оглядова площадка, спеціально обладнаний 
спуск. 

Ну що ж, задоволені, щасливі та з великими емоціями плавно переходимо до другої 
частини нашої подорожі, яка не менш цікава, де ми відвідаємо Музей коштовного та 
декоративного каміння, який є одним з найвідоміших геологічних музеїв не тільки України, а 
й світу, який має статус «Науковий об’єкт, що становить національне надбання 
України», розташований в селищі Хорошів Житомирської. До-речі, Хорошів –  
рекордсмен по зміні назв в цій частині України. Його колишні назви – Олександропіль, 
Хорошки, Горошки, Кутузова, Володарськ-Волинський (на маршрутній схемі показано 
під номером 3). 

Експозиція музею займає п’ять великих залів. 
В першому залі представлено декоративно-облицювальне каміння України (літотека). 

Особливу увагу привертають неперевершені за забарвленням та текстурою такі породи як 
рожево-червоний граніт Лезниківського, сірий граніт Корнинського, сірий граніт 
Покостівського родовищ Житомирської області, темно-малиновий граніт Токівського та сірий 
граніт Кудашівського родовищ Дніпропетровської області, червоний граніт Капустянського та 
рожевий граніт Крупського родовища з Кіровоградської області, а також сірий граніт 
Янцівського родовища Запоріжської області, рожево-сірий граніт Новоданилівського 
родовища та зелено-сірий граніт Костянтинівського родовища Миколаївської області та ін. 
 



 
Серед лабрадоритів слід відмітити декоративні плитки з родовищ Очеретянське, 

Небіжське та Андріївське (Житомирська обл.). Зачаровує погляд лабрадор Федорівського 
родовища, який має унікальну золотисто-помаранчево-зелену іризацію. Не менш привабливим 
декоративним матеріалом є габро родовищ Рудня-Шляхова, Зарічного, Торчинського 
(Житомирська обл.). 

В другому залі представлені найбільш характерні зразки гірських порід, які вміщують 
камерні пегматити. У вітринах залу можна побачити породи в яких розміщуються 
пегматитові тіла, з яких зон вони складаються. Детально роздивитись тонку «графіку» 
письмового граніту, побачити величезні друзи польового шпату, блискучі «їжачки» гетиту, 
білі кристалики фенакіту. 

Особливе місце серед мінералів камерних пегматитів у вітринах другого залу займають 
кристали кварцу – одного з самих цікавих мінералів. 

Академік О.Є. Ферсман писав: «Кварц – це насправді благородний мінерал, такий 
простий, широко розповсюджений, такий чудовий, незвичайний по різноманітності своїх 
властивостей, такий могутній і вірний друг і слуга людини». 

Наступний зал – третій – розповість про різномаїття кварцу – це прозорі та білі 
кристалики, що нагадують навіки застиглий лід; чорні, подібні на обеліски в мініатюрі; 
золотисті цитрини з сонячним промінчиком всередині та світло-зелений празем. Викликають 
захоплення мармарошські «діаманти» – дрібні (не більше 5 мм) водяно-прозорі кристалики, 
які виграють на сонці багатьма блискучими гранями. Бразильські жеоди аметисту, які 
демонструються, надовго залишаться в пам’яті. 

В четвертому залі експонуються зразки дорогоцінних мінералів волинських камерних 
пегматитів: берили і топази. Топаз з давніх часів приваблював до себе увагу людей як 
ювелірний камінь. Він характеризується особливою внутрішньою грою світла, блиском, 
небесною блакиттю, золотистим кольором сонця, легкістю і прозорістю краплин вранішньої 
роси. По характеру забарвлення волинські кристали топазу зустрічаються одноколірні 
(безбарвні, блакитні, рожеві) і поліхромні (блакитно-рожеві). Габітус більшості кристалів – 
призматичний. Першовідкривачем волинських топазів і берилів, як і в цілому 
Волинського родовища моріону, є Г.І. Осовський. 

 
 
 



КОЛЕКЦІЯ ВОЛИНСЬКОГО РОДОВИЩА КАМЕРНИХ ПЕГМАТИТІВ 
 

 
Найбільший кристал топазу, який був видобутий у 1964 р. на Волині важив 117 

кг. Висота кристалу – 82 см. 
Є в музеї вітрини, повз які без захоплення не може пройти ні академік, ні школяр. Це, в 

першу чергу, вітрина з берилами. Забути ці кристали неможливо:вони прозорі та чисті, кожна 
грань призми має свій неповторний візерунок глибоких нерівних впадин – «фігурок 
травлення», що придає неповторну і привабливу індивідуальність волинським берилам. Для 
кристалів берилу Волині характерна різноманітна гама зеленого кольору – оливково-зелений, 
травянисто-зелений. Типовими є золотисто-жовті геліодори, що ніби заповнені теплом сонця. 
Рідко зустрічаються кристали ніжно-голубого кольору аквамарини та безбарвні гошеніти. 

Чотири унікальні кристали топазу і два кристали берилу, які мають власні імена, в 
2001 р. занесені в Державний реєстр України з їх власною назвою, на них оформлені 
спеціальні свідоцтва. Шість іменних зразків зараховано до Історичного фонду дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння України  згідно розпорядження Кабінету Міністрів України 
№ 306-р від 12 травня 2004 р. 

І нарешті, як завершальний акорд – п’ятий зал, в якому демонструються вироби із 
дорогоцінного та декоративного каміння. Різноманітні самоцвітні речі: намиста з моріону, 
гірського кришталю, яшми, малахіту, оніксу, підсвічники з родоніту, маріуполіту; вази із 
змійовика, селеніту, оніксу; шкатулочки з обсидіану, унакіту. Окрема вітрина з синтетичними 
мінералами – корундом, гранатами, бірюзою, фіанітом. 

 

Другий виставочний зал 
Різновиди берилу Кварц 

Флюорит 
 

Гірський кришталь 
Тигрове око 

 
Кварц Друза мікрокліну та кварцу Гетит 



БЕРИЛИ ТА ТОПАЗИ 

Топаз Топаз Топаз 

Берил 
Топаз  

Берил 

 
Особливе місце в залі займає сонячний камінь – бурштин. У вітринах музею виставлені 

зразки бурштину Клесівського родовища і виробів з нього – першого промислового родовища 
бурштину в Україні. Розміри окремих зразків сягають до 200 мм. Вражає гамма забарвлення 
Клесівського бурштину: від безбарвного і білого через різні відтінки жовтого, червоного до 
майже чорного. Заворожують око рідкісні зразки бурштину лимонно-жовтого кольору, що за 
висновком Польської Академії наук, характерний тільки для Клесівського родовища. За 
різноманітністю забарвлення бурштин з покладів України переважає знаменитий сукциніт 
Прибалтики. 

Справжньою окрасою залу є вітрина з огранованими виробами з самоцвітів 
Волинського родовища. Прекрасно ограновані оливково-зелені берили, унікальні топази, 
кварц різних кольорів. Переливаючись блискучими гранями, вони захоплюють відвідувачів 
грою світла. Відвідувачі, які приходять в музей, крок за кроком, від вітрини до вітрини мають 
можливість поповнити свої знання про дивний світ каменю. 
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