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Ідеї та новації в системі наук про Землю: Збірник матеріалів IX Всеукраїнської молодіжної 
наукової конференції, 21-22 червня 2022 р, Київ, Видавницвто «ФО-П Кравченко», К. 2022. 72 с. 
У збірнику опубліковано тези доповідей учасників IX Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 
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ПЕРЕДМОВА 

 
Цього року ІХ Всеукраїнська молодіжна наукова конференція «ІДЕЇ ТА НОВАЦІЇ 

В СИСТЕМІ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ» проходить в умовах війни, яка стала 
екзистенційним викликом для нашої держави та цивілізованого світу. З перших 
хвилин невиправданої та повномасштабної агресії російської федерації проти нашої 
країни, ворог цинічно руйнує наукові установи та заклади освіти, тому значна частина 
молодих науковців вимушено залишила місця постійного перебування, аби знайти 
прихисток, безпечні умови існування та праці. Проте незважаючи на складнощі 
українські вчені активно захищають науковий фронт, виконують наукові дослідження 
та допомагають нашим військовим, які дають гідну відсіч загарбникам. Серед тисяч 
справжніх чоловіків і жінок, які стали на захист суверенітету нашої держави, є чимало 
науковців, і саме тому проведення конференції у такий складний час свідчить про 
незламність нашого духу і про те що наука лишається рушійною силою розвитку 
нашої держави. 

В рамках цьогорічної зустрічі молоді вчені, мають змогу розширити свій 
науковий світогляд, обмінятися ідеями, новими напрацюваннями, набути досвіду 
представлення результатів досліджень. На адресу оргкомітету надійшло понад 30 
доповідей, що охоплюють широкий спектр наукових проблем геологічних, 
географічних та ін. наук. Ми щиро вдячні науковцям Інституту геології КНУ імені 
Тараса Шевченка, Одеського державного екологічного університету, представникам 
наукових установ Республіки Польща: Institute of Geological Sciences - Polish Academy 
of Sciences; Maria Curie-Sklodowska University за участь у конференції Відділення 
наук про Землю НАН України. 

Цього року молоді вчені представили роботи з вивчення процесів 
осадконакопичення, утворення покладів корисних копалин, інженерно-геологічних та 
геоекологічних досліджень, результати застосування аерокосмічних, геофізичних 
методів, а також результати досліджень за різними напрямами географічної науки. 

Дорогі молоді науковці, прийміть наші найтепліші побажання міцного здоров’я, 
затишку, добробуту, мирного неба та нових творчих успіхів в ім’я нашої спільної 
перемоги та зустрічі на наступній Х ювілейній конференції молодих науковців 
Відділення наук про Землю НАН України. 

Віримо в Збройні сили України, працюємо на Перемогу!  
Слава Україні! 

 
 

Стелла ШЕХУНОВА 
директор Інституту геологічних наук НАН України, 

академік НАН України, професор 
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PREFACE 
 

This year, the IX Ukrainian Youth Scientific Conference "IDEAS AND 
INNOVATIONS IN THE SYSTEM OF EARTH SCIENCES" is held in the time of war, which 
has become an existential challenge for our state and the whole civilized world. Since the 
first minutes of the unjustified and full-scale aggression of the Russian Federation against 
our country, the enemy has been cynically destroying scientific and educational 
institutions, so many young scientists were forced to leave their places of permanent 
residence seeking shelter, safe living and working conditions. However, despite the 
difficulties faced, Ukrainian scientists are actively defending the scientific front, conducting 
scientific research and helping our military, who are giving a fierce rebuff to the invaders. 
Among the thousands of worthy men and women who have stood up for the independence 
of our state, there are many scientists, and that is why holding a conference in such 
difficult conditions demonstrates the resilience of our spirit and that science remains the 
driving force behind the development of our nation. 

In the framework of this year's meeting, young researchers have the opportunity to 
expand their scientific outlook, exchange novel ideas and developments, gain experience 
in presenting research results. The organizing committee has received more than 30 
reports covering a wide range of scientific problems of geological, geographical, etc. 
sciences. We are sincerely grateful to the scientists of the Institute of Geology of Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, Odessa State Ecological University, 
representatives of scientific institutions of the Republic of Poland: Institute of Geological 
Sciences – Polish Academy of Sciences; Maria Curie-Sklodowska University for 
participating in the conference of the Department of Earth Sciences of NAS of Ukraine. 

This year, young scientists have presented research projects addressing processes 
of sediment accumulation, the formation of mineral deposits, engineering-geological and 
geoecological studies, the study of the Earth by (aerospace) remote sensing and 
geophysical methods, as well as the results of research in various areas of geographical 
science. 

Dear young scientists, please accept our warmest wishes of good health, comfort, 
well-being, peaceful sky and new creative successes in the name of our joint victory and 
meeting at the next, X anniversary conference of young scientists of the Department of 
Earth Sciences of the NAS of Ukraine.   

We believe in the Armed Forces of Ukraine, we work for victory!   
Glory to Ukraine! 

 
Stella SHEKHUNOVA 

Director of the Institute of Geological Sciences of the NAS of Ukraine, 
NAS Academician, Professor 
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INFLUENCE OF TEMPERATURE ON STABILITY OF THE AQUEOUS SUSPENSIONS OF 
HALLOYSITE AND CATIONIC GUAR GUM 

 
Halloysite (N-H) is a natural clay mineral with the chemical formula Al2Si2O5(OH)4*nH2O. It is a 

layered aluminosilicate belonging to the kaolinite group. In terms of their structure, halloysite and kaolinite 
are very similar. An extremely interesting property of this type of clay minerals is their ability to interact with 
inorganic and organic substances. This interaction can occur through adsorption on the mineral surface, 
cation exchange or intercalation. The replacement of same natural inorganic cations with other organic 
cations improves the adsorption capacity of N-H, and the resulting intercalates have different 
physicochemical properties than the starting materials. Halloysite is characterized by many valuable 
properties: large specific surface area, porosity, high ion exchange capacity, neutral nature for the 
environment, as well as high sorption capacity. Because it these features is widely used in industry. N-H is 
used as a drug carrier, ingredient in cosmetics and fertilizers. In the cosmetics industry, halloysite clay is 
used as an ingredient of powders, foundations, creams, masks and tonics. N-H has antibacterial properties 
and the ability to absorb impurities from the skin surface, refreshes, smoothes and strengthens blood 
vessels. It is perfect for sensitive skin, as well as acne and seborrheic skin [1]. 

Cationic guar gum (CGG) is a modified guar gum in which the hydroxyl groups have been replaced 
with trimethylammonium groups. This compound is a quaternary biopolysaccharide that can be obtained 
from the seeds of the Guar Cyampopis Tetragonolobus plant. Compared to ordinary GG, it is characterized 
by better solubility and thermal stability. CGG has thickening, conditioning and viscosity enhancing 
properties. In combination with surfactants, it can increase foaming, thanks to which it is used in 
cosmetology in the production of shampoos, conditioners, lotions, creams and shower gels. Interestingly, 
cationic guar gum has good antibacterial properties, and the films made of it are used as antibacterial active 
packaging [2]. 

 

  
Fig. 1. Chemical structure of halloysite [3] Fig. 2. Chemical formula of cationic guar gum [4] 

 
The colloidal systems containing dispersed clay minerals could find many potential industrial 

applications, e.g. in cosmetics, but unfortunately they are not long-term stable. A solution to this problem is 
addition of high molecular weight substances to the system. Polymers can stabilize and flocculate the 
system, depending on the chemical nature of the macromolecular compound, its concentration, molecular 
weight, as well as the presence and ionic strength of the electrolyte, pH and temperature. The stabilization 
processes are divided into: 
- steric stabilization (long polymer chains adsorbed on the surface of solid then solid particles of with the 
polymer chains on the surface cannot get close to each other. This type of stabilization occurs when the 
surface of the solid is completely covered with polymer macromolecules), 
- electrosteric stabilization (a type of steric stabilization, the source of which are the charges distributed on 
the surface of adsorbed polymer chains), 
- depletion stabilization (polymer chains freely present in the solution prevent colloidal molecules from 
aggregation. This type of stabilization is characterized by the lack of adsorption of polymer molecules on the 
solid surface). 
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The flocculation processes include: 
- bridge flocculation (colloidal molecules connected by polymer chains quickly sedimentate sinking due to the 
high molecular weight of the system particles), 
- depletion flocculation (free, unadsorbed macromolecules cause flocculation of solid particles) [5]. 

The most popular analytical methods used to study the effect of organic substances on stability of 
the colloidal systems are: turbidimetry (the measurement consists in determining the relationship between 
the amount of light emitted by the source and the amount of light reaching the detector after passing through 
the tested system), spectrophotometry (this technique is based on the study of the interactions between a 
light beam and matter, and the principle of this method is to measure the light intensity before and after it 
passes through the system) and the zeta potential (index of the durability of the colloidal system, the 
potential occurring on the slipping plane, i.e. between the compact layer and the diffusion one) [6]. 

Literature data do not contain much information about cationic guar gum and halloysite, which is why 
it is a topic worth paying attention to, as this system has a high application potential, for example in the 
cosmetics industry. 

The aim of the work was to investigate the influence of temperature on stability of the dispersed 
suspensions of halloysite and cationic guar gum. 

An analysis of the influence of the biopolysaccharide - cationic guar gum on the stabilization and 
flocculation properties of the aqueous halloysite suspensions using the UV-Vis spectrophotometric method at 
three temperatures: 15, 25 and 35oC was carried out. The stabilization mechanism was determined on the 
basis of the adsorption measurements. An additional method used to determine stability of colloidal systems 
was the measurement of the zeta potential. 

The adsorption measurements show that CGG adsorbs very well on the N-H surface, and the 
adsorption plateau sets quickly and is approximately 0.10, 0.14 and 0.17 mg/m2, respectively. It is also 
important that with the increase of temperature, an increase in the amount of the polymer adsorption on the 
clay mineral surface is observed. In explaining this relationship, the analysis of the conformational changes 
in the adsorbing polymer chains as a function of temperature will be very helpful. Probably, at low 
temperature, the cationic guar gum macromolecules adsorb on the halloysite surface in a less extensive 
conformation. On the other hand, as the temperature rises, the coiled polymer chains begin to develop. As a 
result, a thicker adsorption layer is formed on the surface of halloysite, so the adsorption of CGG on the N-H 
surface increases with increasing temperature. 

Stability measurements show that at room temperature, the aqueous suspension of halloysite 
without the addition of biopolysaccharide is completely unstable, as evidenced by low absorbance values 
and its rapid decrease over time. The addition of a macromolecular compound to the system changes the 
situation drastically. The diagram shows that stability of the halloysite suspension increases with the 
increase in the concentration of CGG, which is caused by the effective adsorption of CGG on the N-H 
surface. This is due to the fact that with increasing temperature, the conformation of polymer chains is more 
extensive and the adsorption layer is thicker, which translates into an increase in the amount of polymer 
adsorption on the clay mineral surface, which in turn increases stability of the system. Therefore, 
electrosteric stabilization is the most likely mechanism responsible for stability of the system. This type of 
stabilization is characterized by the fact that long chains of positively charged polymer adsorbed on the solid 
and completely covering its surface prevent the two particles of the solid phase from approaching each other 
and thus the system is stable. 

In summary, cationic guar gum has stabilizing properties and can be used as the effective stabilizer 
in aqueous suspensions of halloysite. The most likely mechanism responsible for stability of the system is 
electrosteric stabilization, resulting from the effective adsorption of CGG on the N-H surface. As the 
temperature increases, the adsorption of CGG on the N-H surface increases, which translates into increase 
in stability. 
 
1. Joussein E., Petit S., Churchman J., Theng B., Righi D., Delvaux B. (2005). Halloysite clay minerals - a 
review. Clay Minerals, 40 (4) , p. 383–426. 
2. Pal S. (2007). Synthesis and characterization of cationic guar gum: A high performance flocculating agent. 
Journal of applied polymer science, 105 (6), p. 3240-3245. 
3. https://pubs.usgs.gov/of/2001/of01-041/htmldocs/images/kaostru.jpg 
4. https://www.researchgate.net/profile/Rola-Mansa-2/publication/267791896/figure/fig 22/AS:34938178717 
6967@1460310517816/Structure-of-cationic-guar-gum.png 
5. Sato T., Ruch R. (1980). Stabilization of colloidal dispersion by polymer adsorption, Marcel Dekker Inc., 
New York. 
6. Matusiak J., Grządka E. (2017). Stability of colloidal systems-a review of the stability measurements 
methods, Annales UMCS Lublin, 72, p. 33-45. 
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FOSSIL SEEP CARBONATES ASSOCIATED WITH GAS HYDRATES: NEW INSIGHTS 
FROM KEY AREAS IN SOUTHERN POLAND AND NORTHERN ITALY 
 

Methane-derived authigenic carbonates (MDACs) are rocks related to the anaerobic oxidation of 
methane, and are often found in sites where active cold fluid seepage is detected. In modern environments, 
they are often associated with gas hydrates. The presence of MDACs is also reported in the geological 
record, representing, together with chemosynthetic fossil assemblages, one of the few physical insights for 
the past presence of cold seeps. 

Modern cold seeps offer the possibility to study the complex biogeochemical processes in these 
peculiar environments, including direct observation of gas hydrates, when present. Since gas hydrates are 
not preserved in the geological record, recognition of their former presence and their influence on carbonate 
formation is significantly hindered. Indeed, despite the abundance of studies on paleoseeps, hydrate-
associated carbonates seem to be underrepresented in the literature. Three main obstacles to the 
identification of fossil hydrate-associated carbonates. (1) Hydrate-related features in seep carbonates are 
neither fully understood nor catalogued, so there are no clear criteria how to recognize them. (2) Gas 
hydrate-associated carbonates, especially when porous, often undergo complex subsequent diagenetic 
alterations, which obliterate their original characteristics. (3) The methodology applied so far may be 
insufficient to identifying them and therefore advanced, expensive, and time consuming investigations may 
be required. 

At three paleoseep sites, located in the Outer Carpathians (Oligocene, Southern Poland), Piedmont 
Basin (Miocene, north-western Italy), and Northern Apennines (Miocene, north-central Italy), the link with 
former gas hydrates has been relatively well documented. These areas have been the object of field work 
and sampling, in order to get specimens which will be used to produce a detailed petrographic and 
geochemical characterization of seep carbonates, using a wide range of standard and advanced analytical 
methods. Modern counterparts from Hydrate Ridge (off-shore Oregon, USA) will be analysed for comparison 
as well. Based on this approach a clear classification of hydrate-associated seep carbonates and a set of 
criteria for their recognition will be established. 

Outcomes of this research are envisaged to enhance the recognition of former hydrate presence in 
the rock record, which have the potential to booster the research on the role that gas hydrates played in the 
Earth’s history and to better evaluate the future scenarios related to the environmental and climatic risks 
triggered by destabilization of gas hydrates. 

 
This work was funded by the National Science Centre grant no. 2020/37/B/ST10/01769. 

mailto:s.giunti@twarda.pan.pl
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APPLICATION OF X-RAY DIFFRACTION AND XPS SPECTROSCOPY FOR 
IDENTIFICATION OF MINERALS OF APATITE 

 
Industrial deposits of apatite ores in Ukraine are quite limited in distribution and are associated with 

carbonate and gabbroids of the Proterozoic age of the Ukrainian Shield[1]. In Ukraine they are represented 
by the following types: rare metal-apatite carbonatite and apatite-ilmenite-titanomagnetite gabbro-
anorthosite [2]. 

Ukraine's current demand for phosphorus raw materials is estimated to be 6-7 million tons, [3] as for 
the  conditioned apatite concentrate. This raw material is not mined in Ukraine, so it is mainly imported. It is 
astonishing that the largest country in Europe with enormous areas of chernozem and developed agriculture, 
with an annual demand (according to various sources) of 0.7-1.7 million tons of P2O5, must import apatite 
concentrate, phosphates and phosphate fertilizers, possessing phosphorite and complex apatite deposits, 
nor being properly exploited [3].  

The raw material resources of Ukraine originate from five regions of ilmenite-apatite that is - 
Kropyvnianske, Stremygorodske, Torchynske, Fedorivske (Zhytomyr region), Nosachivske (Cherkasy 
region); and two, where apatite is considered as anaccompanying mineral, one apatite-rare metal ore 
deposit - Novopoltavske (Zaporizhzhya region) and Davydkivske deposit (Zhytomyr region)and the apatite-
ilmenite ore, where apatite isinvestigation the main mineral (Figure 1.) [1]. All deposits are multicomponent 
and during the investigation it is planned to recover all useful components. As besides to apatite, these 
deposits contain ilmenite, which is a critical raw material, as well as scandium and vanadium. 

 

 
Fig. 1. Map-scheme of location of apatite ore deposits (according to [1], with edits of the authors) 

 
In the study apatite was identified by X-ray diffraction and XPS spectroscopy. Based on the obtained 

diffraction pattern and diffraction database ICDD PDF4+2021, the identification of the crystalline phase 
present in the studied mineral was made. The XPS-spectroscopic tests were also c, which allowcarried outed 
to determine the elemental composition of the test sample as well as the chemical bonds formed by the 
elements contained in the mineral. 

mailto:wschmiel@umcs.pl
mailto:malinowska.pauli@gmail.com
mailto:marek.drewniak@mail.umcs.pl
mailto:svilya@ukr.net
mailto:geology7@ukr.net
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Apatite is a mineral from the group of phosphates of the general chemical formula 
Ca5[(F,Cl,OH)(PO4)3. Depending on the elemental composition, there are: fluoroapatite - 3Ca3(PO4)2 

•Ca(F,Cl)2, hydroxyapatite - 3Ca3(PO4)2•Ca(OH)2 and carbonate apatite - 3Ca3(PO4 )2• CaCO 3 [4]. 
Apatite ores are an important source of phosphorus-containing raw materials [3], which are used as 

a raw material for the production of mineral fertilizers, feed as well as technical phosphates, yellow 
phosphorus and phosphoric acidin various industries, especially in chemical one [5].The results of diffraction 
tests are presented in Figure 2 and Table 1. 

 

 
Fig. 2. Powder radiograph of the apatite sample 

 
Table 1. Comparison of the obtained diffraction pattern with the diffraction database ICDD PDF4+2021 

No. Code Ref The name of the compound Chemical formula quantity [%] 

1 01-083-6195 fluoride phosphate Ca5(PO4)3F 100 

 
To identify the elemental composition and chemical bonds of the mineral sample, XPS spectroscopic 

tests were carried outusing a multi-chamber UHVanalytical system (Table 2). Tests showed the presence of 
carbon (25.5%), oxygen (38.4%), fluorine (2.6%), phosphorus (14.8%) and calcium (18.7%). 

 
Table 2. Identification of chemical bonds typical of apatite is determined on the basis of the XPS spectra 
made in a narrow range of binding energies 

Name Position % concentration of atoms Bonds 

P 2p 3/2 132.96 50.5 PO 4 
3- 

P 2p 1/2 133.82 49.5 PO 4 
3- 

1s A 531,26 90.51 P = O 

1s B 533,05 9.5 P-OH / PO- 

2p 3/2 347,29 51.12 CaO / CaCO 3 

2p 1/2 350,87  48.88 CaO / CaCO 4 

 
XRD and XPS tests revealed that the sample was fluoroapatite with the formula Ca5(PO4)3F. 
 
The use of X-ray diffraction and XPS spectroscopyto identify minerals on the example of apatite 

makes it possible to effectively isolate the highest quality apatite ores in order to provide the state with its 
own minerals. 

 
1. Mineral resources of Ukraine - Kyiv, State Research and Production Enterprise "State Information 
Geological Fund of Ukraine", 2018. 270p.  
2. Salnikov VD, Bordyugov VP Phosphate raw materials ( geological and economic review ). Kiev : 
Geoinform . 1995. 55 p. 
3. Site of the National Association of Extractive Industries of Ukraine (NAPA) [Electronic resource]. - Mode 
access : http://neiau.org/apatyty-ukrayiny-syrovyna-dlya-vlasnyh-dobryv/ 
4. Elliot JC, Wilson RM, Dowker SEP (2002) Apatite structures. International Center for Diffraction Data 
2002, Advances in X-ray Analysis, Volume 45, p. 172 
5. Donelik RA, O'Sullivan PB, Ketch RA (2005) Analysis of apatite separation tracks. Reviews of mineralogy 
and geochemistry Vol. 58, p. 49. 



16 

Акімова Д. 
 
ННІ «Інститут геології». E-mail: da250901@gmail.com 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МОТОДУ СТАЦІОНАРНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ ДЛЯ 
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД У СТАНДАРТНИХ ЗРАЗКАХ 
 

До стандартних зразків у петрофізичній практиці належать циліндри діаметром і висотою 30 мм. 
Існують численні переваги їхнього застосування при вивченні властивостей гірських порід – зокрема і 
теплофізичних, – серед яких: 

 більше шансів на виготовлення з пористих порід; 

 можливість більш повного врахування структурно-текстурних особливостей породи, мінімізації 
впливу локальних неоднорідностей; 

 можливість вивчення властивостей при різних варіантах насичення; 

 крім теплофізичних параметрів, на одних і тих же зразках можна визначити і інші: щільнісні, 
фільтраційно-ємнісні, електричні тощо, методика котрих адаптована якраз під стандартні циліндричні 
зразки. 

Метод стаціонарного теплового режиму передбачає створення і підтримування стабільної 
температури або інтенсивності теплового потоку на поверхні зразка впродовж всього експерименту. Він 
використовується для визначення теплопровідності порід і матеріалів у широкому діапазоні температур, 
включно з областю фазових переходів (зокрема для мерзлих порід). Перевагами методу є порівняна 
простота реалізації та більша надійність обрахунку значень теплопровідності.  

За цими положеннями створення дослідницької лабораторної установки з визначення 
теплофізичних властивостей є важливим доповненням до комплексу петрофізичних досліджень. Також до 
переваг розроблюваної установки відносяться більша компактність порівняно з існуючими, адаптованими 
під плоскі зразки аналогами, орієнтованість до більшої кількості вимірювань впродовж дня, менші витрати 
часу на охолодження і автоматизований контроль досліду. В основі роботи покладено класичний механізм 
теплопровідності, заснований на законі Фур’є, і виразу з нього коефіцієнта теплопровідності. 

Поставлені задачі передбачали еталонування установки, оцінку поточної об’єктивності її 
результатів і формулювання методичних рекомендацій з експлуатації і ведення подальших робіт. 

Серед еталонних зразків використано мідь, сталь, алюміній (дюраль), ебоніт, плексиглас (оргскло). 
Проведено 20  вимірювань без обмеження теплових втрат і 25 при використанні теплоізоляції зі спіненого 
поліетилену. 

Висновки: 
1. Оптимальними умовами для досліду є подача напруги 3 В і струму до 1,25 А – у підсумку 

стаціонарний тепловий режим встановлюється на інтервалі 75-90С протягом 2-2,5 годин; 
2. Для малотеплопровідних еталонів (ебоніт, оргскло) спостерігається дуже мала дисперсія 

розрахованих значень теплопровідності; вони формують найбільш статистично достовірний інтервал 
еталонної кривої. Використання теплоізоляції зменшує дисперсію значень в області мідного еталону. 
Основні порушення лінійної залежності пов’язані зі стальним еталоном, що вимагає уточнення його марки і 
перегляду досліду; 

3. У перспективі – залучення більшої кількості еталонів в області теплопровідності гірських порід. 
 

y = 0,3799x + 11,455
R² = 0,9586
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1. Попов, Е.Ю., Ромушкевич, Р.А., Попов, Ю.А. (2017). Измерения тепловых свойств пород на стандартных 
образцах как необходимый этап теплофизических исследований месторождений углеводородов. Известия 
высших учебных заведений, Геология и разведка, №2. 56-70. 
2. Ершов, Э.Д. (Ред.). (1984). Теплофизические свойства горных пород. Москва, Изд-во МГУ. 
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USING OF STEADY STATE METHOD FOR DETERMINATION OF THERMAL 
CONDUCTIVITY OF ROCKS IN STANDARD SAMPLES 
 

The standard samples in petrophysical practice include cylinders with a diameter and height of 30 mm. 
There are numerous advantages of their use in studying the properties of rocks – including thermophysical – 
among which are: 

• more chances to be made of porous rocks; 
• the possibility of more complete consideration of structural and textural features of rocks, minimizing the 

impact of local heterogeneities; 
• the ability to study the properties in different saturation options; 
• in addition to thermophysical parameters, others can be determined on the same samples: density, 

filtration-capacitive, electric, etc., the method of which is adapted just to the standard cylindrical samples. 
The steady state method involves the creation and maintenance of a stable temperature or intensity of 

heat flow on the surface of the sample throughout the experiment. It is used to determine the thermal conductivity 
of rocks and materials in a wide range of temperatures, including the area of phase transitions (particularly for 
frozen rocks). The advantages of the method are the relative simplicity of using and much reliability of the 
calculation of thermal conductivity values. 

According to these provisions, the creation of a research laboratory appliance for the determination of 
thermophysical properties is an important addition to the complex of petrophysical research. Also, the advantages 
of the developed appliance include greater compactness compared to existing, adapted to flat samples analogues, 
the focus on more measurements during the day, less time spent on cooling and automated control of the 
experiment. The work is based on the classical mechanism of thermal conductivity, based on Fourier's law, and 
the expression of the coefficient of thermal conductivity. 

The set tasks included calibration of the appliance, assessment of the current objectivity of its results and 
formulation of methodological recommendations for operation and further work. 

Among the reference samples used copper, steel, aluminum (duralumin), ebonite, plexiglass. 20 
measurements were made without limitation of heat losses and 25 were made at use of thermal isolation from the 
made foam polyethylene. 

Conclusions: 
1. The optimal conditions for the experiment are the supply of voltage 3 V and current up to 1.25 A - as a 

result, the steady state is set in the range of 75-90C for 2-2.5 hours; 
2. For samples with low thermal conductivity (ebonite, plexiglass), there is a very small variance of the 

calculated values of thermal conductivity; they form the most statistically significant interval of the reference curve. 
The use of thermal insulation reduces the variance of values in the area of the copper standard. The main 
variance of linear dependence are related to the steel sample, which requires clarification of its brand and review 
of the experiment; 

3. In the future it’s planned the involvement of more standards in the field of thermal conductivity of rocks. 
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1. Popov, E.Yu., Romushkevich, RA, Popov, Yu.A. (2017). Measurements of thermal properties of rocks on 
standard samples as a necessary stage of thermophysical research of hydrocarbon deposits. Proceedings of 
Higher Educational Institutions, Geology and Exploration, №2. 56-70. 

2. Ershov, E.D. (Ed.). (1984). Thermophysical properties of rocks. Moscow, Moscow State University Publishing House. 
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ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВЛЬНИХ 
КОМБІНАТІВ У СУХОМУ СЕРЕДОВИЩІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ТА ЧАСУ 
 

В даний час родовища високоякісних залізних руд і легкозбагачуваних залізних руд майже 
вичерпані. Ось чому виникає все більше потреб у виробництві залізорудних концентратів із 
низькоякісних окиснених залізних руд та відходів гірничо-збагачувальних комбінатів. Дослідження 
можливостей залучення окиснених залізних руд та відходів до процесу збагачення розпочалися ще у 
20 столітті. Цьому питанню і досі приділяється багато уваги. Важливим фактором, який перешкоджає 
використовувати окиснені залізні руди та відходи гірничо-збагачувальних комбінатів для виробництва 
конкурентоздатних залізорудних концентратів є відсутність високоефективних, економічних і 
екологічно сприятливих технологій для збагачення такого типу руд. 

Метою даного дослідження було встановлення закономірностей фазових перетворень зразків 
відходів зі хвостосховища шахти «Північна» ім. В.А. Валявка у сухому середовищі за різних 
температур, часу та в присутності крохмалю, та використання отриманих результатів для утилізації 
техногенної сировини в майбутньому.  

Зразок з розміром зерен менше 0,05 мм змішували з крохмалем (4 % від маси зразка). Суміш 
нагрівали та охолоджували в кварцовому міні-реакторі, тривалість нагрівання/охолождення – 20 хв, 
тривалість витримки при заданій температурі змінна – 5, 10, 20 та 30 хв. Діапазон заданих температур 
для перетворення – 350-650 °С, з кроком 50 °С. Перетворення проводилось за допомогою пристрою 
для термомагнітних перетворень [1]. Пристрій автоматично, в режимі реального часу реєстрував 
намагніченість зразка від температури. Намагніченість насичення зразків вимірювали за допомогою 
пристрою для експресного вимірювання намагніченості руд та магнітних матеріалів [2]. Також для 
вимірювання намагніченості насичення використано магнітометр з датчиком Холла. Калібровку 
приладу проводили, використовуючи зразок чистого нікелю (еталонний зразок), намагніченість 
насичення якого складає 54,4 А·м2/кг (за Ткім.). Намагніченість насичення вихідного зразка становила ~ 
1 A∙м2/кг. Фазовий склад зразків досліджено методом рентгенофазового аналізу (рентгенівський 
дифрактометр ДРОН-3М, випромінювання CuKα з довжиною хвилі λ=0,154178 нм). Показано, що 
вихідний зразок складається з гематиту, гетиту та кварцу, наявні сліди магнетиту. 

Досліджено залежність значень питомої намагніченості насичення від температури 
перетворення. Встановлено, що зі збільшенням температури перетворення значення питомої 
намагніченості насичення зростають. Після перетворення зразка за температур 350-400 °С 
спостерігається незначне збільшення питомої намагніченості насичення (до 7 A∙м2/кг) у порівнянні з 
початковою намагніченістю. За температур 450-500 °С питома намагніченість насичення поступово 
починає зростати до 25 A∙м2/кг. Найбільш ефективним є перетворення за температур 550-650 °С, де в 
отриманому зразку питома намагніченість насичення зростає в діапазоні значень 33-45 A∙м2/кг. 
Спостерігається зміна (зростання) намагніченості насичення в залежності від часу витримки за 
заданої температури. Всі вище наведені значення питомої намагніченості насичення вказані при 
максимальній витримці в 30 хв. Варто зауважити, що значення питомої намагніченості насичення 45 
A∙м2/кг є найбільшим показником, отриманим в даному дослідженні за температури 650 °С та часу 
витримки за цієї температури 30 хв. Даний показник є нижчим за намагніченість насичення для 
чистого магнетиту (92 A∙м2/кг). Це можна пояснити наявністю кварцу в зразку, а також неповним 
перетворенням гематиту та гетиту на магнетит. Методом рентгенофазового аналізу показано, що у 
перетворених зразках з’являється фаза магнетиту. 

Можемо зробити висновок, що після температурної обробки в присутності крохмалю 
відбувається процес перетворення відходів гірничо-збагачувальних комбінатів. Отримані результати 
дають змогу визначати оптимальні умови перетворення таких чи подібних зразків. В перспективі, 
даний спосіб можна використовувати для переведення будь-яких слабомагнітних залізовмісних 
відходів в сильномагнітний стан з метою створення з них залізорудних концентратів за допомогою 
методу магнітної сепарації. 

 
1. Пристрій для визначення температури Кюрі та ідентифікації магнітних мінералів в рудах та 
магнітних матеріалах: пат. 94514 Україна: G01R 33/383, G01N 27/72. № u 2014 08553; заявл. 
28.07.2014; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21. 
2. Пристрій для експресного вимірювання намагніченості руд та магнітних матеріалів: пат. 94163 
Україна: B03C 1/015, G01N 33/00, G01N 27/72, G01R 33/383. № u 2014 08548; заявл. 28.07.2014; 
опубл. 27.10. 2014, Бюл. № 20. 
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PHASE TRANSFORMATIONS OF INDUSTRIAL WASTE OF MINING AND PROCESSING 
PLANTS IN A DRY MEDIUM DEPENDING ON TEMPERATURE AND TIME 
 

Nowadays, deposits of high-quality iron ore and easily enriched iron ore are almost depleted. 
Therefore, there is a growing need to produce iron ore concentrates from low-quality oxidized iron ores and 
industrial waste of mining and processing plants. Studies of the possibility of involving oxidized iron ores and 
tailing waste in the enrichment process began in the 20th century. This issue is still receiving a lot of 
attention. An important factor that prevents the use of oxidized iron ores and industrial waste of mining and 
processing plants to produce competitive iron ore concentrates is the lack of highly efficient, economical, and 
environmentally friendly technologies for the enrichment of this type of ore. 

The aim of this study was to establish the patterns of phase transformations of waste samples from 
the mine "Pivnichna" by V.A. Valyavko in a dry medium at different temperatures, times and in the presence 
of starch, and to use the results for the utilization of waste materials in the future.  

A sample with a grain size of less than 0.05 mm was mixed with starch (4% by weight of the 
sample). The mixture was heated and cooled in a quartz mini-reactor. The duration of heating/cooling - 20 
minutes, the duration of exposure at a given temperature was variable - 5, 10, 20 and 30 minutes. The range 
of set temperatures for transformation is 350-650 °С, with a step of 50 °С. The transformation was performed 
using a device for thermomagnetic transformations [1]. This device, automatically, in real time, registered the 
magnetization of the sample depending on the temperature. The saturation magnetization of the sample was 
measured using a device for express measurement of the magnetization of ores and magnetic materials [2]. 
Magnetic characteristics before and after transformations were also determined using magnetometer with 
Hall sensor. Nickel carbonyl with saturation magnetization at room temperature of 54,4 A·m2/kg, was used as 
reference sample. The saturation magnetization of the initial sample was ~ 1 A∙m2/kg. The mineral 
composition of the initial sample was determined by the X-ray diffraction analysis (XRD) (X-ray diffractometer 
DRON-3M, copper emission, CuKα, λ = 0.154178 nm). It was shown that the initial sample consist of 
hematite, goethite, quartz, and magnetite traces.  

The dependence of the saturation magnetization values on the temperature was investigated. It was 
shown that the values of the specific saturation magnetization increase with temperature increasing. There is 
a slight increase in specific saturation magnetization (up to 7 A ∙ m2/kg) after sample transformation at 
temperatures of 350-400 °C, compared to the initial magnetization. The specific saturation magnetization 
gradually increases to 25 A∙m2/kg at temperatures of 450-500 °C. The most effective is the transformation at 
temperatures of 550-650 °C, where the specific saturation magnetization of the obtained sample increases in 
the range of 33-45 A∙m2/kg. The saturation magnetization changes (increases) depending on the exposure 
time at a given temperature. All the above specific saturation magnetization values are indicated at a 
maximum exposure of 30 min. It should be noted that the specific saturation magnetization value of 45 
A∙m2/kg is the highest value obtained in this study at 650 °C and exposure time at this temperature of 30 
minutes. This value is lower than the saturation magnetization of pure magnetite (92 A∙m2/kg). It can be 
explained by the presence of quartz in the sample, as well as by partial transformation of hematite and 
goethite into magnetite. It was shown using XRD-measurements that after phase transformation of sample 
the new phase of magnetite was formed.  

We can conclude that after heat treatment of waste from mining and processing plants in the 
presence of starch, the process of phase transformation occurs. The obtained results allow to determine the 
optimal conditions for the transformation of waste or similar samples. This method can be used to transform 
any low-magnetic iron-containing waste into a highly magnetic state to create iron ore concentrates using the 
method of magnetic separation. 
 
1. Prystrii dlia vyznachennia temperatury Kiuri ta identyfikatsii mahnitnykh mineraliv v rudakh ta mahnitnykh 
materialakh: pat. 94514 Ukraina: G01R 33/383, G01N 27/72. № u 2014 08553; zaiavl. 28.07.2014; opubl. 
10.11.2014, Biul. № 21. 
2. Prystrii dlia ekspresnoho vymiriuvannia namahnichenosti rud ta mahnitnykh materialiv: pat. 94163 
Ukraina: B03C 1/015, G01N 33/00, G01N 27/72, G01R 33/383. № u 2014 08548; zaiavl. 28.07.2014; opubl. 
27.10. 2014, Biul. № 20. 
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РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПІСКОВИКІВ БАШКІРСЬКОГО ТА 
СЕРПУХІВСЬКОГО ЯРУСІВ СВЕРДЛОВИНИ №500 ЯБЛУНІВСЬКОГО РОДОВИЩА ЗА 
ПЕТРОФІЗИЧНИМИ ДАНИМИ 

 
Яблунівське родовище є одним із найбільш виснажених серед родовищ АТ 

«Укргазвидобування», і в той же час є місцем виконання виробничої програми по модернізації та 
інтенсифікації родовищ. 

Яблунівське нафтогазоконденсатне родовище розташоване на території Лубенського та 
Миргородського районів Полтавської області на відстані 120 км від міста Полтава, 30 км від міста 
Лубни та 35 км від міста Миргород. Загальна площа складає 42,67 км2. 

Серпухівський ярус (C1s), розкритий свердловиною № 500, складений в нижній частині 
непроникними аргілітами та алевролітами, у верхній – алевролітами, пісковиками з прошарками 
вапняків. Товщина порід варіюється від 100 до 250 м.Башкирський ярус (C2b) складений 
перешаруваннями пісковиків з аргілітами та алевролітами. Загальна товщина порід ярусу коливається 
від 80 до 360 м. 

Статистичний аналіз виконувався для пісковиків. Отримані дані включали в себе значення по 
об’ємній, мінеральній густині, коефіцієнту відкритої пористості (КВП), коефіцієнту проникності (КПР). 
Також були представлені значення по цим параметрам до та після екстрагування.  

Аналізуючи отримані дані, авторами встановлено розподіл вище вказаних параметрів для 
пісковиків. Об’ємна густина до екстрагування змінюється від 2,06 до 2,64·103 кг/м3, після екстрагування 
- від 2 до 2,59·103 кг/м3. Мінеральна густина до екстрагування варіюються від 2,46 до 2,69·103 кг/м3, 
після екстрагування - від 2,59 до 2,74·103 кг/м3. Коефіцієнт відкритої пористості до екстрагування 
змінюється від 1,3 до 10,5 %, після екстрагування - від 1,0 до 15,9 %. Коефіцієнт проникності до 
екстрагування змінюється від 0,14 до 81,81·10-15 м2, після екстрагування - від 0,08 до 95,74·10-15 
м2.Після статистичної обробки даних для створення математичної моделі було обрано наступні 
залежності з надійними коефіцієнтами кореляції: 

 об’ємна – мінеральна густина до екстрагування,  

 об’ємна густина – коефіцієнт відкритої пористості до екстрагування,  

 об’ємна густина – коефіцієнт відкритої пористості після екстрагування,  

 коефіцієнт проникності – коефіцієнт відкритої пористості до екстрагування,  

 коефіцієнт проникності – коефіцієнт відкритої пористості після екстрагування.  
При сумарному аналізі даних отримано рівняння з тісними кореляційними зв’язками (за 

наведеним вище переліком), за якими можна створити узагальнену математичну модель для порід 
Яблунівського родовища, а саме: 

1. ρоб = -3,363·ρмін
2 + 19,1·ρмін - 24,469 з R2 = 0,75; 

2. ρоб = -0,0002·Кп
2 - 0,0402· Кп + 2,6774 з R2 = 0,925; 

3. ρоб = -0,0002·Кп
2 - 0,0265· Кп + 2,6527 з R2 = 0,93; 

4. Кпр = 1,2837·Кп
2 – 6,2549· Кп + 14,941 з R2 = 0,78; 

5. Кпр = 1,2837·е0,5347·Кп з R2 = 0,696. 
Також проведено розрахунки із знаходження коефіцієнту фільтраційної анізотропії(Аф) на 

основі порівняння коефіцієнтів проникності вздовж та перпендикулярно свердловині. Визначено, що 
значення Афзмінюються в межах від 0,013 до 2,197 умовних одиниць. Серед проаналізованих значень 
лише для одного зразку коефіцієнт фільтраційної анізотропії приймає значення більше 1, тобто 
горизонтальна проникність є більшою за вертикальну. Для всіх інших зразків цей коефіцієнт приймає 
значення менше 1, вертикальна проникність є більшою в порівнянні з горизонтальною. 

Отримані рівняння можуть бути використані для подальших досліджень порідбашкірського та 
серпухівського ярусів Яблунівського родовища. 

 
1. Безродна І.М., Гожик А.П. Петрофізика: навчальний посібник. Київ : ВПЦ «Київський 
університет», 2018. 256 с. 
2. TiabDjebbar, Erle C. Donaldson. Petrophysics: theory and practice of measuring reservoir rock and 
fluid transport properties. Burlington : Gulf Professional Publishing, 2004. 889 p. 
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DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL OF SANDSTONES OF THE 
BASHKIRSKY AND SERPUKHIVSKY TIES OF THE №500 YABLUNIVSKY DEPOSIT 
ACCORDING TO PETROPHYSICAL DATA  

 
Yablunivske deposit is one of the most depleted among the deposits of JSC "Ukrgazvydobuvannya", 

and at the same time is the site of the production program for modernization and intensification of deposits. 
Yablunivske oil and gas condensate fieldis located in the Lubny and Myrhorod districts of the Poltava 

region at a distance of 120 km from the city of Poltava, 30 km from the city of Lubny, and 35 km from the city 
of Myrhorod. Thetotalareais 42.67 km2. 

Serpukhov tier (C1s), openedby a well № 500, is composed in the lower part of impermeable 
argillites and siltstones, in the upper part - siltstones, sandstones with layers of limestone. The thickness of 
the rocks varies from 100 to 250 m. The Bashkir tier (C2b) is composed of layers of sandstones with argillites 
and siltstones. The total thickness of the tier rocks ranges from 80 to 360 m. 

Statistical analysis was performed for sandstones. The data obtained included values for volume, 
mineral density, open porosity coefficient (COP), and permeability coefficient (CPR). Values for these 
parameters before and after extraction were also presented. 

Analyzing the obtained data, the authors established the distribution of the above parameters for 
sandstones. The bulk density before extraction varies from 2.06 to 2.64·103kg/m3, after extraction from 2 to 
2.59·103kg/m3. Mineral density before extraction varies from 2.46 to 2.69·103kg/m3, after extraction - from 
2.59 to 2.74·103kg/m3. The open porosity coefficient before extraction varies from 1.3 to 10.5%, 
afterextraction - from 1.0 to 15.9%. Thepermeabilitycoefficientbeforeextractionvariesfrom 0.14 to 81.81·10-15 
m2, after extraction - from 0.08 to 95.74·10-15 m2. After statistical data processing, the following 
dependencies with reliable correlation coefficients were chosen to create a mathematical model: 

 bulk – mineral density before extraction,  

 bulk density – open porosity coefficient before extraction,  

 bulk density – open porosity coefficient after extraction,  

 permeability coefficient – open porosity coefficient,  

 extraction coefficient permeability – coefficient of open porosity after extraction. 
In the summary analysis of the data, equations with close correlations (according to the above list) 

were obtained, according to which it is possible to create a generalized mathematical model for the rocks of 
the Yablunovsky deposit, namely: 

1. ρbulk = -3,363·ρmin
2 + 19,1·ρmin - 24,469 withR2 = 0,75; 

2. ρbulk = -0,0002·COP
2 - 0,0402· COP + 2,6774 withR2 = 0,925; 

3. ρbulk = -0,0002·COP
2 - 0,0265· COP + 2,6527 withR2 = 0,93; 

4. CPR = 1,2837·COP
2 – 6,2549· COP + 14,941 withR2 = 0,78; 

5. CPR = 1,2837·е0,5347·COPwithR2 = 0,696. 
Calculations were also performed to find the filtration anisotropy coefficient (Af) based on the 

comparison of permeability coefficients along and perpendicular to the well. It is determined that the values 
of Af vary in the range from 0.013 to 2.197 conventionalunits. Among the analyzed values, only for one 
sample the coefficient of filtration anisotropy takes a value greater than 1, ie the horizontal permeability is 
greater than the vertical. For all other samples, this coefficient is less than 1, the vertical permeability is 
greater than the horizontal. 

The obtained equations can be used for further studies of the Bashkir and Serpukhov rocks of the 
Yablunivske deposit. 

 
1. Bezrodna, I.M. Hozhyk, A.P. (2018). Petrophysics. Kyiv University Publishing and Printing Center, 
256 p. [in Ukrainian]. 
2. Tiab Djebbar, Erle C. Donaldson. Petrophysics: theory and practice of measuring reservoir rock and 
fluid transport properties. Burlington : Gulf Professional Publishing, 2004. 889 p. 
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МЕТОДИКА ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РАНЖУВАННЯ РОЗСИПНИХ ОБ’ЄКТІВ 
ТИТАН-ЦИРКОНІЄВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 
 

На сьогоднішній день відсутня систематизація геологічних розсипних титан-цирконієвих 
об’єктів за ступенем потенційної економічної ефективності їх розробки, яка б дозволила поділяти 
родовища та прояви за ступенем їх інвестиційної привабливості та сприяла б підвищенню 
ефективності використання мінерально-сировинної бази титану України [5]. 

Пропонується методика геолого-економічного ранжування титаноносних розсипних родовищ (з 
затвердженими ресурсами або запасами). Геолого-економічне ранжування родовищ складається з 
трьох блоків (сума в 100 балів): 

Економічний блок (45 балів) включає: 

 запаси та категорія підрахунку запасів (для оцінки показників запасів необхідно 
враховувати категорії запасів, а не всі запаси як одне ціле): а) балансові; б) запаси з невизначеним 
промисловим значенням; в) позабалансові запаси і запаси за категорією С2; г) прогнозні ресурси [6].  

 вартісна оцінка мінералів (ціна за 1 т товарної продукції) – цей показник враховувати 
треба згідно методики ТЕО кондицій (коефіцієнт основного мінералу (ільменіт) приймається за 1-цю, а 
на інші мінерали виводиться коефіцієнт [4].  

 вміст колективного концентрату - необхідно враховувати комплексність родовища. При 
оцінюванні потрібно враховувати не тільки можливість та технологію вилучення, а й попит на ринку.  

 коефіцієнт розкриву – з враховуванням не тільки коефіцієнт розкриву, а окремо і 
потужності розкриву і потужності рудного покладу (оскільки коефіцієнт 1 при потужності (розкрив/руда) 
1/1 і 10/10 різні речі). 

Технологічний блок (25 балів) включає: 

 складність відпрацювання – гірничо-геологічні умови, обводненість розкривних порід і 
рудного горизонту, технічно-обґрунтований вибір обладнання і тд.; 

 породи розкриву – складність відпрацювання порід розкриву та можливість їх 
подальшого використання; 

 вміст ТіО2 (%) та якість сировини (зміненість ільменіту, степінь лейкоксенізації і тд.) 

 шкідливі домішки та наявність технологічних можливостей по їх вилученню.  
Адміністративний блок (30 балів) включає: 

 наявність ГЗК та ступінь підготовленості до промислового освоєння. Для того щоб 
почати розробку з 0 від моменту отримання ліцензії і до виходу на проектну потужність необхідно, 
виходячи з світової практики, приблизно 8 років на будівництво та гірничо-капітальні роботи. Основні 
інвестиції при розробці родовищ йдуть на будівництво ГЗК.  

 розміщення охоронних зон - враховувати наявність природоохоронних зон, категорію 
призначення земель (сільського господарства, ліси, водний фонд, пасовища і тд.). 

 інфраструктура (наявність доріг, залізниць, ЛЕП і тд.). 
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METHOD OF GEOLOGICAL AND ECONOMIC RANKING OF BULK OBJECTS OF 
TITANIUM-ZIRCONIUM SPECIALIZATION 
 

To date, there isn’t systematization of geological placer deposits of titanium-zirconium objects 
according to the degree of potential economic efficiency of their development, which would allow to divide 
deposits and manifestations according to the degree of their investment attractiveness and increase the 
efficiency of titanium mineral resources of Ukraine (5) 

The method of geological and economic ranking of titanium-bearing placer deposits (with approved 
resources or reserves) is proposed. Geological and economic ranking of deposits consists of three blocks 
(sum of 100 points): 

Economic block (45 points) includes: 
• inventories and inventory calculation category: (to assess the indicators of stocks it is necessary to 

take into account the categories of stocks, not all stocks as a whole): a) balance sheet; b) inventories of 
uncertain value; c) off-balance sheet stocks and stocks under category C2; d) forecast resources (6). 

• valuation of minerals (price per 1 ton of marketable products) - this indicator should be taken into 
account according to the methodology of the feasibility study (the coefficient of the main mineral (ilmenite) is 
taken as the 1st, and the coefficient  is derived for other minerals) (4). 

• content of collective concentrate - it is necessary to take into account the complexity of the field. 
The assessment should take into account not only the possibility of extraction, but also market demand for 
extraction technology. 

• opening ratio - taking into account not only the opening ratio, but also the opening capacity and the 
capacity of the ore deposit) (since, the ratio of 1 at the power (opening/ore) 1/1 and 10/10 is the different 
things). 

Technological unit (25 points) includes: 
• complexity of mining - mining and geological conditions, waterlogging of overburden and ore horizon, 

technically sound choice of equipment, etc .; 
• overburden rocks - the difficulty of working out overburden rocks and the possibility of their further use; 
• TiO2 content (%) and quality of raw materials (variability of ilmenite, degree of leukoxenization, etc.); 
• harmful impurities and the availability of technological capabilities for their removal. 
Administrative block (30 points) includes: 
• availability of MPP and degree of readiness for industrial development. In order to start development 

from 0 from the moment of obtaining a license to reaching the design capacity (construction, mining and 
capital works), it is necessary, based on international practice, about 8 years. The main investments in the 
development of deposits go to the construction of MPP. 

• location of protected areas - take into account the availability of protected areas, the category of land 
use (agriculture, forests, water resources, pastures, etc.). 

• infrastructure (availability of roads, railways, etc.) 
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ТУРНЕЙСЬКІ КАРБОНАТНІ КОЛЕКТОРИ ДЕЯКИХ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ 
ПІВНІЧНОЇ ПРИБОРТОВОЇ ЗОНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ  

 
У Південній прибортовій зоні Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) в турнейських 

карбонатних породах виявлено цілий ряд родовищ вуглеводнів (Мачуське, Багатойське, 
Новомиколаївське (Мовчанівське), Руденківське та ін. Натомість, у Північній прибортовій зоні 
газоконденсатні поклади у карбонатних колекторах цього віку виявлені лише в деяких родовищах 
(Мар’їнське). Поклади тут локалізовані на глибинах, що досягають або і значно перевищують 5000 м. 
Літологічний склад, умови формування, петрофізичні характеристики та природа пустотного простору 
карбонатних порід турнейського ярусу цієї зони вивчені недостатньо.  

Сейсмогеологічні дані показують, що турнейські продуктивні товщі Північної прибортової зони 
приурочені до виступів фундаменту. Вони з розмивом залягають на девонських карбонатних породах і 
незгідно перекриваються суттєво глинистими верхньовізейськими відкладами. Породи раннього візе в 
розрізах виклинюються у напрямку апікальної частини піднять або взагалі відсутні. Крім того, локальні 
карбонатні тіла демонструють лінзовидну форму, що свідчить про їх можливу біогермну природу.  

Результати вивчення керну показують, що турнейські карбонатні породи є дуже 
різноманітними. Вони складені перешаруванням світло-сірих біокластичних і темно-сірих глинистих 
вапняків та містять уламки різноманітної фауни – кріноідей, брахіопод, форамініфер, водоростей. 
Окремі різновиди, які тяжіють до верхніх частин розрізів, складені спікуловими вакстоунами-
пакстоунами. Карбонатні породи ділянками перекристалізовані, доломітизовані, піритизовані та 
збагачнні бітумами. В розрізах присутні також прошарки аргілітів, алевролітів і пісковиків. За фауною 
форамініфер встановлено, що розкриті карбонатні породи належать до XV мікрофауністично 
горизонту (МФГ), що зіставляється з турнейським ярусом Донецького басейну.  

Петрофізичні дослідження керну вказують на невисоку пористостість і проникність турнейських 
карбонатних порід. Середні значення їх відкритої пористості - 2,23%, газопроникності - 0,8×10-15м2.  

При розкритті бурінням, локалізованих в турнейських карбонатах газоконденсатних покладів, 
фіксувались аномально високі пластові тиски (АВПТ), що призводили до виникнення аварійних 
ситуацій. У деяких свердловинах спостерігалось локальне зростання механічної швидкості буріння, 
поглинання бурового розчину, що може свідчити про розбурювання розущільнених порід. 

На фоні низьких значень пористості і проникності значні припливи газоконденсату можуть 
пояснюватись високою тріщинною проникністю. На це вказують випробування окремих свердловин, в 
яких при збільшенні депресій на пласт дебіти газоконденсату зменшуватись, що пояснюється 
можливим змиканням тріщин.  

За віком, літологічним складом, петофізичними характеристиками описані породи близькі до 
детально вивчених на Мачуському родовищі у південній прибортовій зоні ДДЗ, де вуглеводні містяться 
в порово-тріщинних, тріщинно-порових, кавернозно-порових і порово-кавернозних карбонатних 
турнейських колекторах первинно біогермної природи (Мачуліна та ін.).  

Отже, природа пустотного простору турнейських карбонатних порід неоднозначна. ЇЇ можна 
ув’язувати з підвищеною первинною пористістю і проникністю біогермних вапняків. Крім того, 
наявність стратиграфічної перерви у покрівлі карбонатних порід може свідчити про їх перебування у 
ранньому візе у зоні гіпергенезу з утворенням карсту. У процесі зростання тисків і температур (до 
150°С) на глибинах відбувались гіпогенні метасоматичні перетворення - розчинення, 
перекристалізація і вторинна доломітизація. Такі трансформації порід на великих глибинах в ДДЗ 
детально описані О.Ю. Лукіним (Лукин, 2014). Активні флюїдодинамічні процеси в карбонатних 
масивах, ізольованих непроникною покришкою, призвела до формування АВПТ. Саме тому ймовірно 
ми маємо справу з флюїдодинамічою тріщинуватістю. Тектонічне походження тріщинуватості 
сумнівне, адже тріщини не проникають у породи глинистої покришки.  

 
1. Лукин А.Е. Углеводородный потенциал больших глубин и перспективы его освоения в Украине. 
Геофизический журнал, 2014, № 4, Т. 36. С. 3-23. 
2. Мачуліна С.О., Лозова Л.А., Квітченко Т.М. Особливості геологічної будови та петрофізичні 
властивості колекторів Мачухського біогерма. Нафтова і газова промисловість, 1997, №4. С. 9-12.  
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TOURNAISIAN CARBONATE RESERVOIRS OF SOME HYDROCARBON FIELDS IN THE 
NORTHERN NEAR-EDGE ZONE OF THE DNIPER-DONETS BASIN  

 
In the Southern near-edge zone of the Dniper-Donets basin (DDb) a number of hydrocarbon fields 

(Machukhy, Bagatoyka, Nova Mykolaivka (Movchanivka), Rudenky, etc.) are located in Tournaisian 
carbonate rocks. But, only some deposits (e.g. Maryinka) were discovered in Tournaisian carbonate 
reservoirs in the Northern near-edge zone. The carbonate rocks are localized at depths reaching or 
significantly exceeding 5000 m. Lithological composition, sedimentation conditions, petrophysical 
characteristics and nature of the of Tournaisian carbonate reservoirs of this zone are studied insufficiently. 

Seismogeological data show that the Tournaisian productive strata of the Northern near-edge zone 
are confined to basement uplifts. They are overlain with erosion on Devonian carbonate rocks and 
unconformably overlapped of predominantly clayey Upper Visean sediments. Early Visean rocks in the 
sections are wedged in the direction of the apical uplifted part or absent at all. In addition, the local carbonate 
bodies have a lenticular shape, which indicates their possible biohermal nature. 

The results of core studies show that the Tournaisian carbonate rocks are very diverse. They are 
composed by interlayer of light gray bioclastic and dark grey clayey limestones and contain fragments of 
diverse fauna - crinoids, brachiopods, foraminifers, and algae. Some rock varieties located in the upper parts 
of the sections are performed by spicule wackstones-packstones. The carbonate rocks are recrystallized, 
dolomitized, pyritized, and locally enriched by bitumen. The sections also contain interlayers of mudstones, 
siltstones, and sandstones. According to the fauna of foraminifers, it is established that these carbonate 
rocks belong to the XV microfaunal horizon (MFH), correlated with the Tournaisian of the Donets Basin. 

Petrophysical studies of the core indicate low porosity and permeability of the Tournaisian carbonate 
rocks. Average values of their open porosity – 2.23%, gas permeability – 0.8 × 10-15m2. 

During drilling, in Tournaisian carbonates gas-condensate deposits was observed abnormally high 
formation pressures (AHFP), which led to the emergency situations. In some wells there was a local increase 
in rate of penetration (ROP), fluid loss, which may indicate the local destruction of decompacted rocks. 

In spite of low values of porosity and permeability, significant inflow of gas condensate can be 
explained by high fracture permeability. This is proved by tests of individual wells, in which gas condensate 
flow rates decrease with increasing of underbalance, which is explained by possible fracture closure. 

The age, lithological composition, and petophysical characteristics of studied rocks are similar to 
those well-studied in the Machukhy field in the Southern near-edge zone of DDb, where hydrocarbons are 
contained in pore-fracture, fracture-pore, cavernous-pore, and pore-cavernous primary biohermic reservoirs. 

Consequently, the nature of the void space of the Tournaisian carbonate rocks is ambiguous. It can 
be related to the increased primary porosity and permeability of the biohermal limestones. In addition, the 
presence of the stratigraphic hiatus in the top of carbonate rocks may indicate their localization during early 
Visean time above sea level with the formation of karst. During the growth of pressures and temperatures 
(up to 150°С), hypogenetic transformations, such as dissolution, recrystallization and secondary 
dolomitization – took place at these depths as well. Such rock transformations at great depths in the DDb 

were described in detail by A.E. Lukin (Lukin, 2014). Isolated by impermeable seal, active fluid dynamic 

processes in the carbonate strata led to the formation of AHFP. Hence, most likely why we are dealing with 
fluid-dynamic fracturing. The tectonic origin of the fracturing is doubtful, because the fractures do not 
penetrate into clayey seal. 
 
1. Lukin, A.E. (2014). Hydrocarbon potential of great depths and prospects of its mastering in Ukraine. 
Geofizicheskij zhurnal, 31(2), 3–23. [in Russian]. 
2. Machulina, S.O., Lozova, L.A., Kvitchenko, T.M. (1997). Osoblyvosti heolohichnoi budovy ta petrofizychni 
vlastyvosti kolektoriv Machukhskoho bioherma. Naftova i hazova promyslovist, 4, 9–12. [in Ukrainian].  

mailto:triloy02@gmail.com


26 

Веклич О.Д. 
 
Інститут геологічних наук НАН України. E-mail: veklych_od@i.ua  

 

ДО ПАЛЕОНТОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙГОРОДСЬКОЇ СЕРІЇ ПІВНІЧНОЇ 
ОКРАЇНИ ДОНБАСУ (ЗА ФОРАМІНІФЕРАМИ) 

 
Нами були досліджені за форамініферами туронські, коньяцькі, сантонські відклади з розрізів 

Північної окраїни Донбасу, які об'єднані в райгородську серію, згідно «Стратиграфічної схеми сеноман-
сантонських відкладів Північної окраїни Донбасу» (Стратиграфія..., 2013). 

Райгородська серія встановлена М.Я. Бланком, М.І. Кареловим та іншими (Региональная..., 1991). 
Складена крейдово-мергельними породами. Включає дві світи: широківську – нижня частина і єланчицьку – 
верхня частина. Серія залягає на слов’яногірській світі, перекривається криволуцькою. Загальна потужність 
до 300 м. Віковий діапазон – турон, коньяк і сантон (Стратиграфія..., 2013). 

Широківська світа. Складена світло-сірими до білих писальною крейдою та крейдоподібними 
мергелями з включеннями і прошарками чорних кременів, місцями з прошарками бентонітових глин 
(Региональная..., 1991). Залягає на слов’яногірській світі, перекривається єланчицькою світою. Потужність 
до 100 м. В Північній окраїні Донбасу світа поділена на чотири підсвіти: закотненську і гірську (турон) – 
нижньої частини розрізу, вовчеярівську і малорязанцівську (коньяк) – верхньої частини розрізу. Вік світи – 
турон-коньяк (Стратиграфія..., 2013). 

Нижня (туронська) частина розрізу широківської світи розкрита Березівським кар’єром 
(м. Лисичанськ, Луганська обл.), в крейді білій нами визначені форамініферові зони: Gavelinella nana 
нижнього турону, Gavelinella ammonoides середного турону, Gavelinella moniliformis верхнього турону 
(Веклич, 2018). Зона Gavelinella nana в Північній окраїні Донбасу поділена на дві підзони (знизу вгору): 
"Bolivina" kushensis,  Tappanina simplex (Веклич, 2021); виявлена в закотненській підсвіті широківської світи. 
Зона Gavelinella ammonoides поділена на дві підзони: Reussella turonica і R. сarinata (Веклич, 2021); 
простежується в нижній частині гірської підсвіти широківської світи. Зона Gavelinella moniliformis виявлена у 
верхній частині гірської підсвіти широківської світи (Веклич, 2021). 

Верхня (коньяцька) частина розрізу широківської світи розкрита Березівським кар’єром 
(м. Лисичанськ, Луганська обл.) у крейді білій писальній нами визначена форамініферова зона Gavelinella 
kelleri нижнього коньяку і кар’єром смт Черкаське (Донецька обл.) у крейді білій писальній щільній (7 уступів) 
визначена зона Gavelinella costulata/Gavelinella thalmanni середнього-верхнього коньяку (Веклич, 2018). 
Зона Gavelinella kelleri поділена на дві підзони: нижня – не встановлена, верхня – Eouvigerina cretacea 
(Веклич, 2021); простежується у вовчеярівській підсвіті широківської світи. Зона Gavelinella 
costulata/Gavelinella thalmanni виявлена у вовчеярівській та малорязанцівській підсвітах широківської світи 
Північної окраїни Донбасу (Веклич, 2021). 

Єланчицька світа. Складена мергелями крейдоподібними, кремнеземистими, глинистими, в 
Північно-Західному районі – білими писальною крейдою та крейдоподібними мергелями (Региональная..., 
1991). Залягає незгідно на широківській світі, перекривається незгідно криволуцькою світою. Потужність до 
150 м. В Північній окраїні Донбасу поділена на три підсвіти: нижню (білогорівську) і середню (успенську) – 
нижнього сантону, верхню (лутугинську) – верхнього сантону. Вік світи – сантон (Стратиграфія..., 2013). 

Розріз єланчицької світи розкритий кар’єрами смт Черкаське (Донецька обл., крейда біла писальна 
щільна, 8-й уступ), с. Мілова (Харківська обл., мергель світло-сірий, сизуватий, вгору крейда біла, сильно 
тріщинувата щільна), першим уступом Білогорівського кар’єру Лисичанського содового заводу 
(с. Білогорівка, Луганська обл., крейда писальна біла) визначена форамініферова зона: Gavelinella 
infrasantonica нижнього сантону і кар’єром Балаклійського цементно-шиферного комбінату (с. Мілова, 
Харківська обл., мергель світло-сірий, сірий, місцями з вертикальними тріщинами, заміщається крейдою 
білою, сірою глинистою, щільною і зеленими глинами, іноді з чорними кременями) – зона Gavelinella 
stelligera верхнього сантону (Веклич, 2018). Зона Gavelinella infrasantonica поділена на дві підзони: 
Stensioeina exculpta (нижня), Eponides concinnus planа (верхня) (Веклич, 2021); простежується у нижній 
(білогорівській) і середній (успенській) підсвітах нижньої частини єланчицької світи. Зона Gavelinella 
stelligera поділена на дві підзони: нижня – не встановлена, верхня – Gavelinella umbilicatula (Веклич, 2021); 
виявлена у верхній (лутугинській) підсвіті єланчицької світи Північної окраїни Донбасу. 

Отже, туронські, коньякські, сантонські відклади райгородської серії Північної окраїни Донбасу 
доповнені палеонтологічною характеристикою за бентосними форамініферами. У товщі широківської та 
єланчицької світ райгородської серії нами встановлено 7 форамініферових зон і 8 підзон та визначено 
положення цих зон місцевим стратиграфічним підрозділам (світам, підсвітам) даного регіону. Уточнені 
положення стратиграфічних меж та об’єми світ і підсвіт райгородської серії відносно туронського, 
коньяцького, сантонського ярусів Міжнародної стратиграфічної шкали 2020 р. (Gradstein et al., 2020) за 
встановленими форамініферовими зонами. 
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TO THE PALEONTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE RAYGORODSKA SERIES OF 
THE NORTHERN OUTSKIRTS OF DONBAS (BY FORAMINIFERS) 

 
We studied the foraminifers of the Turonian-Santonian sediments from the sections of the Northern 

outskirts of Donbas, which are combined into the Raygorodska series, according to the "Stratigraphic scheme of 
Cenomanian-Santonian sediments of the Northern outskirts of Donbas" (Stratigraphy..., 2013). 

The Raygorodska series was established by M.Ya. Blank, M.I. Karelov and others (Regional..., 1991). 
Composed of chalk-marl rocks. Іncludes two suіtes: the Shyrokіvska – the lower part and the Elanchуtska – the 
upper part. The series rests on the Slavyanogirska suite and is overlain the Kryvolutskа. General thickness up to 
300 m. Age range – Turonian, Coniacian and Santonian (Stratigraphy..., 2013). 

Shyrokivska suite. Consists of light gray to white writing chalk and chalk-like marls with inclusions and 
interlayers of black flints, in places with interlayers of bentonite clays (Regional..., 1991). It rests on the 
Slavyanogirska suite and is overlain the Elanchуtska suite. Thickness up to 100 m. In the Northern outskirts of 
Donbas, the suite is divided into four subsuites: the Zakotnenska and Girska (Turonian) in the lower part of the 
section, the Vovcheyarivska and Maloryazantsivska (Coniacian) the upper part of the section. The age of the suite 
is Turonian-Coniacian (Stratigraphy..., 2013). 

The lower (Turonian) part of the section of the Shyrоkivska suite was exposed by the Berezivsky quarry 
(Lysychansk, Lugansk area), in the white chalk we identified foraminiferal zones: Gavelinella nana of the Lower 
Turonian, Gavelinella ammonoides – Middle Turonian, Gavelinella moniliformis – Upper Turonian (Veklуch, 2018). 
The Gavelinella nana zone in the Northern outskirts of Donbas is divided into two subzones (from bottom to top): 
"Bolivina" kushensis, Tappanina simplex (Veklуch, 2021); can be traced in the Zakotnenska subsuite of the 
Shyrokivska suite. The Gavelinella ammonoides zone is divided into two subzones: Reussella turonica and 
R. carinata (Veklуch, 2021); can be traced in the lower part of the Girska subsuite of the Shyrkivska suite. The 
Gavelinella moniliformis zone was found in the upper part of the Girska subsuite of the Shyrokivska suite (Veklуch, 
2021). 

The upper (Coniacian) part of the section of the Shyrkovska suite was exposed by the Berezovsky quarry 
(Lysychansk, Lugansk area), in the white chalk we identified foraminiferal zone Gavelinella kelleri of the Lower 
Coniacian and a quarry in the village of Cherkaske (Donetsk area) in dense white writing chalk (7 ledges) identified 
the Gavelinella costulata/Gavelinella thalmanni zone of the Middle-Upper Coniacian (Veklуch, 2018). The 
Gavelinella kelleri zone is divided into two subzones: the lower – is not established, the upper – Eouvigerina 
cretacea; is traced in the Vovcheyarіvska subsuite of the Shyrokіvska suite (Veklуch, 2021). The Gavelinella 
costulata/Gavelinella thalmanni zone was found in the Vovcheyarіvska and Maloryazantsіvska subsuites of the 
Shyrokіvska suite of the Northern outskirts of Donbas (Veklуch, 2021). 

Elanchуtska suіte. Сonsists of chalk-like, siliceous, clayey marls; in the North-Western district – white 
writing chalk and chalk-like marls (Regional..., 1991). It rests unconformably on the Shyrokivska suite and is 
overlain by the unconformity the Kryvolutska suite. Thickness up to 150 m. In the Northern outskirts of Donbas, it 
is divided into three subsuite: the lower (Bіlogorіvska) and middle (Uspenska) – Lower Santonian, the upper 
(Lutugуnska) – Upper Santonian. The age of the suite is Santonian (Stratigraphy..., 2013). 

The section of the Elanchуtska suite was exposed by quarries in the village of Cherkaske (Donetsk area, 
dense white writing chalk, 8th ledge), village of Milova (Kharkіv area, marl light gray, glaucous, white chalk 
upwards, strongly fissured dense), the first ledge of the Bilogorivsky quarry of the Lysychansky soda plant (village 
of Bilogorivka, Lugansk area, white writing chalk) is the foraminiferal zone: Gavelinella infrasantonica Lower 
Santonian and a quarry of the Balakliysky cement-slate plant (village of Milova, Kharkiv area, marl light gray, gray, 
in places with vertical cracks, replaced by white chalk, gray clayey, dense and green clays, sometimes with black 
flints) – zone Gavelinella stelligera Upper Santonian (Veklуch, 2018). The Gavelinella infrasantonica zone is 
divided into two subzones: Stensioeina exculpta (lower), Eponides concinnus planа (upper) (Veklуch, 2021); can 
be traced in the lower (Bіlogorіvska) and middle (Uspenska) subsuites of the lower part of the Elanchуtska suite. 
The Gavelinella stelligera zone is divided into two subzones: the lower – is not established, the upper – Gavelinella 
umbilicatula; was found in the upper (Lutugуnska) subsuite of the Elanchуtska suite of the Northern outskirts of 
Donbas. 

Thus, Turonian, Coniacian and Santonian sediments of the Raygorodska series from the Northern 
outskirts of Donbas are supplemented by paleontological characteristics based on benthic foraminifers. In the 
thickness of the Shyrokivsky and Elanchytsky suites of the Raygorodska series we have established 7 
foraminiferal zones and 8 subzones and determined the positions of these zones to local stratigraphic subdivisions 
(suites, subsuites) of the given region. The positions of the stratigraphic boundaries and the volumes of the suites 
and subsuites of the Raygorodska series were refined relative to the Turonian, Coniacian, Santonian stages of the 
International Stratigraphic Scale 2020 (Gradstein et al., 2020) according to the established foraminiferal zones. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛІВ СПІЛЬНОЇ ВІДБИВАЮЧОЇ ПОВЕРХНІ ДЛЯ 
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБРОБКИ СЕЙСМІЧНИХ ДАНИХ НА ПРИКЛАДІ ШАРІЇВСЬКОЇ 
ПЛОЩІ 

 
Commonreflectionsurface-метод багатопараметричного підсумовання амплітуд всіх трас над 

розрахованою поверхнею підсумовування CRS, і привласнює результат підсумовування до 
розглянутого ZO годографа просумованої траси. Поверхня CRS може буди розрахована за допомогою 
апроксимації істинного підповерхенового рефлектору елементом, який локально має ту саму 
кривизну, що має ту саму кривизну, що й справжній рефлектор.  
Час пробігу t подій відображення описується трьома параметрами α, RN та RNIP у гіперболічній 
формулі: 

    (1) 
де h – середина відстані джерела-приймача, m  - середня відстань щодо розглянутого СГТ положення, 
t0 - нульове зміщення (ZO) двостороннього часу пробігу (TWT) і P = α, RN та RNIP) визначає форму 
поверхні підсумовування. Трійка параметрів (α, RN та RNIP) називаються параметрами CRS. параметри 
CRS даних сейсмічного розрізу спочатку невідомі та повинні бути знайдені. Тому перше припущення 
про розмір апертури зазвичай робиться з використанням геологічної інформації, доступної для 
області, що цікавить. Після цього автоматичний пошук параметрів CRS надає всю необхідну 
інформацію для оновлення розрахункової ширини зони Френеля. 

Залежно від заданої максимальної відстані до середньої точки m від місця розташування СГТ, 
що розглядається. поверхня підсумовування CRS містить більшу кількість трас, ніж кількість трас 
використовуваних при звичайному сумуванні СГТ.  

 

 
 
В результаті сумування з урахуванням кривизни рефлектору можна досягти кращого значення 

співвідношення сигнал/завада, внаслідок чого цільові горизонти прослідковуються краще, розріз 
динамічно виразніший, вища когерентність.  Сейсмічні події (відбиття), які на звичайному СГТ були 
ледве помітні, або відсутні за допомогою сумування CRS досить чітко розрізняються. 
Рис.1 а) фінальний розріз; б) фінальний розріз з CRS; в) міграція по фінальному розрізу; г) міграція по 
фінальному розрізу з CRS. Приклад ефективного застосування модулів CRS. Продемонстровано, що 
сумування CRS суттєво покращило сейсмічні дані, що надалі дозволить інтепретрувати дані з 
більшою результативністю.  
 
1. Дерман Дондур «Збір та обробка морських сейсмічних даних» Оксфорд, Британія, 2018 р., 
597 с. 
2. Хавар Афшак «Застосування 3D сумування спільної відбиваючої поверхні в кристалічних 
породах» Гамбург, Німеччина, 2019 р., 13 с. 
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THE USE OF MODULES OF THE COMMON REFLECTIVE SURFACE TO IMPROVE THE 
PROCESSING OF SEISMIC DATA ON THE EXAMPLE OF SHARIYA SQUARE 

 
Common reflection surface – method of multiparameter summation of amplitudes of all tracks over 

the calculated CRS summation surface, and assigns the summation result to the considered ZO 
hodographofthesummedroute. The CRS surface can becalculated by approximating a true subsurface 
reflector withanelement that locally has the samecurvature as the real reflector. 

The run time t oft the display events is described by three parameters α, RN and RNIP in the 
hyperbolic formula: 

    (1) 
where h is the middle of the source-receiver distance, m is the average distance relative to the 

considered HRT position, t0 is the zero offset (ZO) of the bilateral run time (TWT) and P = α, RN and RNIP) 
determines the shape of the summation surface. The three parameters (α, RN and RNIP) are called CRS 
parameters. The CRS parameters of the seismic section data are initially unknown and must be found. 
Therefore, the first assumption about the size of the aperture is usually made using geological information 
available to the area of interest. After that, the automatic search of CRS parameters provides all the 
necessary information to update the estimated width of the Fresnel zone. 

Depending on the specified maximum distance to the midpoint m from the location of the HRT under 
consideration. the CRS summation surface contains more tracks than the tracks used in normal HRT 
summation. 

 
 

As a result of summation, taking into account the curvature of the reflector, a better value of the 
signal-to-noise ratio can be achieved, as a result of which the target horizons are traced better, the section is 
dynamically more pronounced, higher coherence. Seismic events (reflections) that were barely noticeable or 
absent in normal HRT by CRS summation are quite different. 

 
1. DermanDondur "Collectionandprocessingofmarineseismicdata" Oxford, Britain, 2018, 597 p. 
2. HavarAfshak "Applicationof 3D summation of the common reflective surface in crystalline rocks" 
Hamburg,Germany, 2019, 13 p. 
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ВПЛИВ ЗСУВНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ ТРІЩИНУВАТОСТІ В МЕРГЕЛЯХ 
КИЇВСЬКОЇ СВІТИ 

 

Київська світа (Ƥ2kv)– місцевий стратиграфічний підрозділ, який поширений на території 
Середнього Придніпров’я, літологічно представлений пісками зеленувато-сірими, глауконіт-
кварцовими, мергелями світло-зеленувато-сірими, щільними з прошарками алевритів темно-зелених, 
слюдистих. Потужність товщі пісків може сягати 10 метрів, а товщі мергелів – 38 метрів [1].  

З метою визначення впливу на розвиток тріщинуватості зсувних (осувних) процесів в мергелях 
київської світи,була дослідженазсувонебезпечна ділянка правого узбережжя р. Дніпро, східніше від 
Геріатричного пансіонату, якийзнаходиться приблизно у 2,5 км вище за течією від м. Ржищів. Точка 
спостережень є обривом розміром в плані приблизно 25×60 м, який розташований безпосередньо над 
урізом Дніпра, та південною боковою субвертикальною поверхнею відриву тіла зсуву. Прибережна 
частина, складена лише мергелями київської світи потужністю до 12 м, які перекриті малопотужним – 
до 0,5 м – ґрунтово-рослинним шаром. Молодша частина розрізу, в тому числі й верхня частина товщі 
мергелів, над точкою спостережень відсутня внаслідок розмиву та зсувів. Про зсуви верхньої частини 
сучасного уступу свідчить характер денної поверхні – від субгоризонтальної пласкої у верхній частині 
до крутонахиленої в бік Дніпра у нижній.  

Розрізнення діагенетичної та тектонічної тріщинуватості в мергелях київської світи часто є 
складним завданням, оскільки, як правило, у відслоненнях покрівля та підошва світи не 
спостерігаються – перша може бути зруйнована за рахунок розмиву, а друга не вскрита.  

Після детального вивченнявідслонення було зроблено висновок, що тектонічна (вторинна) 
тріщинуватість представлена двома видами:субортогональною, яка створена двома головними 
системами субвертикальних та двома системами субгоризонтальнихтріщин, та лінзоподібною, блоки 
якої часто в перетині мають форму петлі гістерезису. 

Для вивчення субортогональної системи тріщинуватості було зроблено 290 замірів тріщин та 
побудовано πS-діаграму, за методом аналізу розривів і тріщин М.В. Гзовського[2]. На πS-діаграмі за 
усередненими площинамитріщин були виділені головні напрямки нормальних напружень (σ1 = 72,5°, 
σ3 = 107,5°). Після отримання даних результатів, горизонтальні проекції головних нормальних 
напружень було винесено на фотоплан території дослідження. Винесені горизонтальні проекції 
головних нормальних напружень, які були отримані після обробки результатів замірів «ортогональної» 
тріщинуватості, за своїми напрямками не можуть бути пов’язані із процесом осування, оскільки σ1 
орієнтована майже паралельно до узбережжя. Подібне орієнтування головних нормальних напружень 
можливе, якщо яр субширотного напряму розвивається над розломною зоною з 
правозсувноюкомпонентою, південний блок якої піднімається або піднімався.  

Лінзовидна тріщинуватість розповсюджена лише в окремих місцях південної стінки зсуву. Вона 
формує асиметричні лінзи, які повинні були б сформуватись за умови повільного осування мергелів 
майже перпендикулярно узбережжю Дніпра, що фіксується за зонами дроблення між лінзами. 
Продукти дроблення повинні були б забезпечити розвиток часткової крихко-пластичної деформації 
товщі мергелів. 

Таким чином, після дослідження тріщинуватості в мергелях київської світи та подальшого їх 
аналізу було зроблено наступні висновки: формування субортогональної тріщинуватості пов’язане з 
можливими неотектонічними рухами, а формування лінзовидної тріщинуватості пов’язане з повільним 
осуванням тіла мергелів.  

 
1. Державна геологічна карта України масштабу 1:200000 аркуша М-36-ХІІІ (Київ). / Ковальов О. 
та ін. Київ: Міністерство екології та природних ресурсів України, Північне державне регіональне 
геологічне підприємство «Північгеологія», 2001. 78 с. 
2. В.В. Шевчук, М.В. Лавренюк, Д.В. Кравченко. Основи структурного аналізу: підручник. Київ: 
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. 287 с.  
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THE IMPACT OF LANDSLIDE PROCESSES ON THE FORMATION OF FRACTURING IN 
THE MARLES OF THE KYIV SUITE 

 

Kyiv suite (Ƥ2kv) is a local stratigraphic unit, which is abundant within the Middle Dnieper area and is 
lithologically represented by greenish-gray sands, glauconite-quartz, light greenish-gray marls, dense with 
layers of dark green siltstones. The thickness of the sand can reach 10 meters, and the thickness of the marl 
can reach 38 meters [1]. 

To determine the impact on the development of fracture landslides in the marls of the Kyiv suite, the 
landslide-prone area of the right bank of the Dnieper, east of the Geriatric Boarding House, located about 2.5 
km upstream from Rzhyshchiv, was studied. The observation point is a precipice measuring approximately 
25 × 60 m in size, which is located directly above the Dnieper estuary, and the southern lateral sub-vertical 
surface of the landslide mass separation. The coastal part is composed only of marls of the Kyiv suite with a 
thickness of up to 12 m, which are covered by a low-strength - up to 0.5 m - soil-vegetation layer. The 
younger part of the section, including the upper part of the marl thickness, is missing above the observation 
point due to erosion and landslides. The shifts of the upper part of the modern ledge are evidenced by the 
nature of the day surface - from subhorizontal flat in the upper part to steeply inclined towards the Dnieper in 
the lower part. 

Distinguishing between diagenetic and tectonic joints in the marls of the Kyiv suite is often a difficult 
task, because, as a rule, the top and bottom of formation are not observed - the top can be destroyed by 
erosion, and the bottom is not uncovered. 

After a detailed study of the crop, it was concluded that tectonic (secondary) fractures are 
represented by two types: suborthogonal, which is created by two main systems of sub-vertical and two 
systems of subhorizontal fractures, and lenticular, which blocks often in the intersection have forms of 
hysteresis loops. 

To study the suborthogonal system of fractures, 290 measurements of fractures were made and a 
πS-diagram was constructed, according to the method of analysis of faults and fractures made by Gzowski 
[2]. The main directions of normal stresses (σ1 = 72.5°, σ3 = 107.5°) were identified on the πS-diagram by 
the averaged fractures planes. After obtaining these results, horizontal projections of the main normal 
stresses were made on a photo plan of the study area. The horizontal projections of the main normal 
stresses, which were obtained after processing the results of measurements of orthogonal fracturing, in their 
directions cannot be associated with the landslide process, because σ1 is oriented almost parallel to the 
coast. Such an orientation of the main normal stresses is possible if the sublatitudinal ravine develops over a 
fault zone with a shear component, the southern block of which rises. 

Lenticular fracturingis common only in some parts of the southern joint wall. It forms asymmetric 
lenses, which should be formed under the condition of the slow movement of marls almost perpendicular to 
the Dnieper coast, which is fixed by the zones of fragmentation between the lenses. Crushing products 
should ensure the development of partial brittle-plastic deformation of the marl thickness. 

Therefore, after studying the fractures in the marls of the Kyiv suite and their further analysis, the 
following conclusions were made: the formation of subortogonal fracturing is associated with possible 
neotectonic movements, and the formation of lenticular fracturing is associated with the slow slide of marl 
bodies. 

 
1. Geological state map of Ukraine of the scale 1: 200000.Sheet M-36-XIII (Kyiv). / Kovalev O. and others. 
Kyiv: Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, Northern State Regional Geological Enterprise 
"Pivnichgeologiya", 2001. 78 p. 
2. V.V. Shevchuk, M.V.Lavrenuk, D.V. Kravchenko. Fundamentals of structural analysis: a textbook. Kyiv: 
Publishing and Printing Center «Kyiv University», 2013. 287 p. 
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ПРОГНОЗ ШВИДКОСТІ ПОПЕРЕЧНОЇ ХВИЛІ ЗА ДАНИМИ ГЕОФІЗИЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН (НА ПРИКЛАДІ ЯБЛУНІВСЬКОГО РОДОВИЩА 
ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ) 

 
Оцінка швидкості поперечної хвилі (Vs) за даними геофізичних досліджень свердловин є 

важливим елементом для нафтогазової галузі. Через відсутність каротажного обладнання, низьку 
якість збережених матеріалів, дані, що пов’язані з Vs, доступні не для всього фонду свердловин. Тому 
було розроблено багато універсальних методик для прогнозування Vs за допомогою інших доступних 
каротажних кривих. У цій роботі представлено метод статистичної множинної регресії для 
прогнозування швидкості поперечної хвилі з використанням даних швидкості поширення повздовжньої 
хвилі, вмісту водню та питомого опору для візейських відкладів Яблунівського родовища (Дніпровсько-
Донецька западина). Встановлений метод дозволяє оцінити швидкість поширення поперечної хвилі в 
різних літологічних типах порід з коефіцієнтом кореляції, близьким до одиниці. 

Регресійний аналіз — це статистичний метод для оцінки математичної кореляції для 
визначення невідомої змінної на основі відомих змінних. У цій роботі швидкість поперечної хвилі 
прогнозується на основі даних геофізичних досліджень свердловин: швидкості повздовжньої хвилі 
(Vp), NPHI (вмісту водню), питомого електричного опору (LLD) та за допомогою методу множинної 
регресії в програмному забезпеченні Techlog. 

Швидкість поперечної хвилі (Vs) є одним із найважливіших параметрів у геофізиці. Швидкість 
S-хвилі особливо має вирішальне значення для розрізнення типу флюїду, оцінки пласта (Aranibaretal., 
2013) та розвідки нетрадиційних колекторів (Verniketal., 2017). 

Множина регресія — це розширення регресійного аналізу, яке включає додаткові незалежні 
змінні в прогнозне рівняння. Автор використав три параметри, які були згадані раніше (Vp, вміст 
водню, питомий опір) як вхідні дані для множинної регресії. У багатовимірній моделі даних 
розраховуються невідомі коефіцієнти a0, a1, a2, a3 множинного рівняння, таких як рівняння 1: 

  Vs = a0 + a1 Vp+ a2 NPHI+ a3 LLD     (1) 
Значення вхідних змінних для прогнозування Vs визначається ступенем їхнього внеску до Vs, 

який визначається множинною регресією. Найважливішою змінною цієї регресії є Vp, яка відіграє 
значну роль у моделі. Нове рівняння виглядає наступним чином: 

Vs = 0.7609525 + 0.4673 * Vp - 2.839542 * NPHI2 - 0.5998 * NPHI + 3.3791 * LLD2 - 0.0022 * LLD(2) 
ОцінкаVs за допомогою рівняння 4 показує гарний збіг із виміряною Vs (рис. 1) з R2 – 0,86. 

 
Рисунок 1. Графік прогнозованої Vs з використанням рівняння множинної регресії (2) у 

порівнянні з виміряною Vs для свердловини №1 Яблунівського родовища 
 
У цьому дослідженні було застосовано методику прогнозу швидкості поперечної хвилі в 

породах Яблунівського родовища, на основі наявних даних ГДС. Було продемонстровано, що 
швидкість S-хвилі можна оцінити за швидкістю P-хвилі, вмістом водню та питомим опором, 
якщохвильовий пакет недоступний або поганої якості. 

 
1. Aranibar, A., M. Saneifar, and Z. Heidari. 2013, Petrophysical rock typing in organic-rich source 
rocks using well logs: Unconventional Resources Technology Conference, 1154-1162. 
2. Vernik, L., J. Castagna, and S. J. Omovie, 2017, Shear-wave velocity prediction in 
unconventionalshale reservoirs: Geophysics, 83, 1, 1-43. 
3. Smith, G. C., and M. Gidlow. 2000, A comparison of the fluid factor with λ and μ in AVO analysis, 
SEG Technical Program Expanded Abstracts 2000: Society of Exploration Geophysicists. 122-125. 
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SHEAR WAVE VELOСITY ESTIMATION BASED ON WELL LOGGING DATA (WITH 
APPLICATION TO YABLUNIVSKE FIELD, DNIPRO-DONETSK DEPRESSION) 

 
Estimation of shear wave (Vs) velocity using log data is an important approach in the seismic 

exploration and development of a reservoir. Due to the lack of logging equipment, lowquality of saved 
logging materials, data related to Vs isn’t available for all wells, especially old wells. Therefore, lots of 
methods have been developed to predict Vs using other available well logs. In this paper, a statistical 
multiple regression method is presented to predict the shear wave velocity for Visean sediments - 
YablunivskeField located in Dnipro-Donetsk depression using well log compressional wave velocity, neutron 
porosity and resistivity. The established method can estimate shear wave velocity in different type of rocks 
with a correlation coefficient of close to unity. 

Regression analysis is a statistical method to estimate a mathematical correlation for determining the 
unknown variable based on known variable or variables. In this work, shear wave velocity predicted from well 
logs data, such as compressional wave velocity (Vp), NPHI (neutron porosity), deep resistivity (LLD) and by 
use of multiple regression method in Techlog software. 

Shear wave (Vs) velocity is one of the most significant parameters in geophysical exploration. 
Especially, S-wave velocity is crucial in fluid discrimination(SmithandGidlow, 2000), formation evaluation 
(Aranibar et al., 2013), and the exploration of unconventional reservoirs (Vernik et al., 2017). 

Multiple regression is an extension of the regression analysis thatincorporates additional 
independent variables in the predictiveequation. The author has used three parameters that were mentioned 
before(Vp, neutron porosity, deep resistivity)as input to multiple regression.A multivariate model of the data 
solves for unknown coefficients a0, a1, a2, a3 of a multiple equation such as equation 1: 

  Vs = a0 + a1 Vp+ a2 NPHI+ a3 LLD     (1) 
The weight of the input variables to predict Vsis given by theirdegree of contribution to the Vs, which 

is determined by themultiple regression. The most important variable to this regression is Vp that play 
significant role in the model. 

The new equation is as follows: 
Vs =0.7609525 + 0.4673 * Vp - 2.839542 * NPHI2 - 0.5998 *NPHI+ 3.3791 * LLD2 - 0.0022 * LLD(2) 

Estimated Vs using equation 4 shows a good match with measured Vs (Fig. 1) with R2 of about 0.86.  

 
Figure1. Cross-plot of predicted Vs using multiple regression equation (2) versus measured Vs from log for 

well #1 of the Yablunivske Field 
 

This study has investigated the prediction of the shear wave velocity in reservoirs of the Yablunivske 
Field based on available well log data from interest field wells. It has been demonstrated that the S-wave 
velocity can be estimated from P-wave velocity, porosity and deep resistivity if the wavepacket is not 
available or has a bad quality. 

 
1. Aranibar, A., M. Saneifar, and Z. Heidari. 2013, Petrophysical rock typing in organic-rich source 
rocks using well logs: Unconventional Resources Technology Conference, 1154-1162. 
2. Vernik, L., J. Castagna, and S. J. Omovie, 2017, Shear-wave velocity prediction in 
unconventionalshale reservoirs: Geophysics, 83, 1, 1-43. 
3. Smith, G. C., and M. Gidlow. 2000, A comparison of the fluid factor with λ and μ in AVO analysis, 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ГЕО-ФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЗОНІ ВПЛИВУ УРАНОВОГО 
ХВОСТОСХОВИЩА 
 

Мета моделювання полягала в кількісному описігео-фільтраційних процесів в зоні впливу 
уранового хвостосховища «Західне», розташованого на промисловому майданчику Придніпровського 
хімічного заводу (ПХЗ), м.Кам’янське, що є найбільшим джерелом радіоактивного і хімічного 
забруднення геосфери [1, 2]. Задачі моделювання включали: - відтворення поточних  гідрогеологічних 
умов (калібрування моделі); - оцінку часу фільтрації води від хвостосховища до р.Коноплянка; - оцінку 
ефективності горизонтального дренажу, розташованого в зоні впливу хвостосховища (для запобігання 
підтопленню нижче розташованого Північного майданчику ПХЗ); - моделювання наслідків 
запланованих для майданчику ПХЗ ремедіаційних заходів на гео-фільтраційні процеси. 

Для розробки моделі були використано наступні програмні засоби: гео-фільтраційна модель – 
VISUAL MODFLOW; - побудова ліній току – MODPATH; - калібрування моделі (оптимізація параметрів) 
– PEST (https://www.waterloohydrogeologic.com/products/visual-modflow-flex/). При параметризації 
моделі було використано дані виконаних авторами дослідно-фільтраційних робіт на території ПХЗ [2]. 

При калібруванні моделі були  уточнені наступні геофільтраційні параметри: коефіцієнти 
фільтрації алювіальних пісків в межах 2-ої тераси -Кф=0,5 м/добу; (2) коефіцієнти фільтрації 
алювіальних пісків в межах 1-ої тераси - Кф=6.5 м/добу; провідність дренажу -Тдр=0,1 м2/добу; 
провідність ложа р. Коноплянка - Ткон= 5 м2/добу. Час фільтрації підземних вод від хвостосховища до 
р. Коноплянка оцінюється на моделі в 34 р., що суттєво більше за попередні оцінки на регіональній 
моделі (21 р.). Результати прогнозних розрахунків для ремедіаційних заходів представлені в 
таблиці.Згідно моделювання,облаштування ґрунтового екрану є ефективним інженерним заходом: в 
результаті не тільки подовжується час підземної міграції забруднень в р.Коноплянка, але й також 
осушується дренаж, що в поточних умовах являє собою шлях пришвидшеного транзиту забруднень в 
р.Коноплянка. Створення фільтраційної моделі дозволяє перейти на наступному кроці досліджень до 
моделювання міграції радіонуклідів і хімічних токсикантів із хвостосховища в підземні і поверхневі 
води. 
 

Варіант інженерних 
заходів 

Очікуваний ефект 
Час фільтрації 
х/х «Західне» - 
р.Коноплянка 

% фільтраційних 
витрат з 2 
тераси, що 

надходить в 
дренаж 

Поточні умови  34 роки 30 

Пониження рівня в 
р.Коноплянка на 1.0 м , 
розчищення русла від 

донних відкладів 

Попередження процесів 
підтоплення промислових об'єктів в 
межах Північного майданчику ПХЗ 

30 років 10 

Облаштування 
ґрунтового екрану на х/х 
(зменш.інфільтрації до 

20 мм/рік) 

Зменшення потужності дози гама – 
випромінювання і ексгаляції радону 

с поверхні хвостосховища 
40 років 

0 
(осушення 
дренажу) 

Тампонаж дренажу 
Запобігання пришвидшеному 

виносу забруднень із підземних 
вод в р. Коноплянка 

30 років 0 

 
1. Lavrova T., Voitsekhovych O. Radioecological assessment and remediation planning at the former uranium 
milling facilities at the Pridnieprovsky Chemical Plant in Ukraine. J. Environ. Radioact. 2013. Vol. 115. P. 118-123. 
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системи моніторингу підземних вод у зоні впливу об’єктів спадщини уранового виробництва 
Придніпровського хімічного заводу. Геологічний журнал. 2021. № 4 (377). С. 56—70. 
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MODELING PREDICTIONS OF GROUNDWATER FLOWPROCESS IN THE ZONE OF 
INFLUENCE OF URANIUM MILL TAILINGS 

The modeling aim was to quantify groundwater flow processes in the area of influence of uranium 
tailings "Zahidne", located on the industrial site of the Pridneprovsky Chemical Plant (PChP), Kamyanske, 
which is the major source of radioactive and chemical pollution of the geosphere [1,2]. Modeling tasks 
included: - simulation of current hydrogeological conditions (model calibration); - estimation of seepageflow 
time from the tailings to the Konoplyanka River; - assessment of the effectiveness of horizontal drainage 
located in the area of influence of the tailings (to prevent flooding the Northern PChP site situated below); - 
modeling the effects of remediation measures planned for the PChP site on groundwater flow processes. 

The following software tools were used to develop the model: groundwater flow  model - VISUAL 
MODFLOW; - construction of path lines - MODPATH; - model calibration (parameter optimization) - PEST 
(https://www.waterloohydrogeologic.com/products/visual-modflow-flex/). When parameterizing the model, the 
data of hydraulic tests performed by the authors on the territory of PChP were used [2]. 

When calibrating the model, the following hydraulic parameters were précised: hydraulic conductivity 
of alluvial sands within the 2nd terrace - Kf = 0.5 m/day; (2) hydraulic conductivity of alluvial sands within the 
1st terrace - Kf = 6.5 m/day; drainage conductivity –Tdr = 0.1 m2 day; conductivity of the bed of the 
KonoplyankaRiver - Tkon = 5 m2 day. 

The time of groundwater transport from the tailings to the Konoplyanka River is estimated using the 
model at 34 y, which is significantly more than previous estimates using the regional model (21 y). The 
results of modeling predictions for remediation measures are presented in the table. According to the 
simulation results, the arrangement of the soil screen is an effective engineering measure: as a result, not 
the time of subsurface migration of pollutants in Konoplyanka increases, but also the drainage is dewatered, 
which in the current conditions is a pathway of accelerated transit of pollutants in Konoplyanka. 

 

Engineering measures Expected effect 

Time of g/w 
transport from 

tailings to 
Konoplyanka 

R. 

% of seepage 
from 2nd terrace, 

intercepted by the 
drainage 

Current conditions  34 y 30 

Decreasing of water level 
in Konoplyanka R. by 

1.0m, channel clearing 
from sediments 

Prevention of flooding of industrial 
facilities within the Northern PChP 

site 
30 y 10 

Installing soil cover on 
tailings (decreasing 

infiltration to 20 mm/y) 

Reducing of gamma dose rate - and 
exhalation of radon from the tailings 

surface 
40 y 

0 
(dewatering) 

Drainage tamponade 
Prevention of accelerated transport of 

contaminants in groundwater to 
Konoplyanka River 

30 y 0 

 
1. Lavrova T., Voitsekhovych O. Radioecological assessment and remediation planning at the former 
uranium milling facilities at the Pridnieprovsky Chemical Plant in Ukraine. J. Environ. Radioact. 2013. Vol. 
115. P. 118-123. https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2012.06.011 
2. Bugai, D.О., Zanoz, B.Yu., Lavrova, T.V., Korychensky, K.O., Kubko, Yu.I., Avila R., Rets, Yu.M. (2021). 
Development of the groundwater monitoring system in the zone of influence of uranium production legacy 
facile ties of the Prydniprovsky Chemical Plant. Geologičnijžurnal, 4 (377), 56-70. 
https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2021.4.240111 [in Ukrainian] 
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ГІС РЕЄСТР МІНЕРАЛЬНИХ ВОД УКРАЇНИ 
 

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів (ПЛР) є одним із видових державних 
кадастрів природних ресурсів, створення та ведення яких офіційно визначено законодавством 
України. Кадастр є системою відомостей про кількість, якість та інші важливі характеристики всіх 
природних лікувальних ресурсів [1]. Відповідно в системі кадастру виділено шість реєстрів, серед яких 
виділено Реєстр мінеральних води. 

З метою розробки геоінформаційної системи Кадастру ПЛР на етапі проектування засобами 
UML моделювання було розроблено концептуальну схему бази даних, яка відображає структуру 
майбутньої автоматизованої ГІС Кадастру. Фізичне моделювання реалізовано з використанням 
програмних продуктів з відкритою ліцензію – PostgreSQL та QGIS. Всю подану інформацію можна 
розділити на два види: набори просторових даних різної геометрії та табличні дані з тематичною 
атрибутивною інформацією. Функціонально інтерфейс програми дозволяє провести налаштовання на 
реалізацію трьох основних інформаційнійних блоки (Рисунок): довідково-інформаційний, 
моніторингово-аналітичний та просторово-аналітичний (планувальний). Використовуючи систему 
запитів мови SQL та програмних модулів налаштовано форми внесення та візуалізації інформації. 
Розроблена автоматизована геоінформаційна система Реєстр мінеральних вод в складі Кадастру 
природних лікувальних ресурсів дозволяє вносити, редагувати, аналізувати та візуалізувати 
інформацію. Розроблений за вимогами міжнародних та вітчизняних стандартів [2,3] Каталог класів 
геопросторових об’єктів бази геоданих Кадастру описує всі атрибутивні поля, типи даних, зв’язки та 
може стати основою для створення відповідних специфікацій геоданих у системі Національної 
інфраструктури геопросторових даних [4]. 

За результатами аналізу та обробки існуючих даних застосовано концептуальне моделювання 
та фізичне проектування бази геоданих мінеральних вод, що дозволяє автоматизувати збір, аналіз та 
візуалізацію існуючих даних. 

 
Рис. Фрагмент інформаційного блоку ГІС Кадастру природні лікувальні ресурси – «Моніторинг 

якості мінеральних вод» 
 

1. Про курорти : Закон України від 5 жов. 2000 р. No 2026-III. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14 (дата звернення: 13.05.2022). 
2. ISO 19110: 2005(E) Geographic information – Methodology for feature cataloguing ISO TC 211, 2005. – 
55 р. 
3. ДСТУ 8774:2018. Правила моделювання геопросторових даних. [Чинний від 2019-07-01]. Київ, 2018. 
212 с. (Інформація та документація). 
4. Про національну інфраструктуру геопросторових даних : Закон України від 05 квітня 2020 р. № 554-
IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20 (дата звернення: 13.05.2022). 
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GIS REGISTER OF MINERAL WATERS OF UKRAINE 
 

The State Cadastre of Natural Healing Resources (NHR) is one of the specific state cadastres of 
natural resources, the creation and maintenance of which is officially defined by the legislation of Ukraine. 
The Cadastre is a system of information about the quantity, quality and other important characteristics of all 
natural healing resources [1]. Accordingly, six registers have been identified in the cadastre system, among 
which the Register of Mineral Waters has been identified. 

In order to develop the Cadastre geoinformation system at the design stage by UML modeling, a 
conceptual scheme of the database was developed, which reflects the structure of the future automated GIS 
Cadastre. Physical modeling is implemented using open licensed software products - PostgreSQL and 
QGIS. All submitted information can be divided into two types: sets of spatial data of different geometries 
and tabular data with thematic attribute information. Functionally, the program interface allows you to 
configure the implementation of three main information blocks (Figure): reference and information, 
monitoring and analytical and spatial planning. Using the SQL query system and software modules, the 
forms of entering and visualizing information are configured. Developed automated geographic information 
system The Register of Mineral Waters in the Cadastre of Natural Healing Resources allows you to enter, 
edit, analyze and visualize information. Developed in accordance with international and domestic standards 
[2,3] Catalog of classes of geospatial objects of the cadastral geodatabase describes all attribute fields, data 
types, relationships and can be the basis for creating appropriate geodata specifications in the National 
Geospatial Data Infrastructure [4] . 

Based on the results of analysis and processing of existing data, conceptual modeling and physical 
design of the geodatabase of mineral waters is used, which allows to automate the collection, analysis and 
visualization of existing data. 

 
Figure – Fragment information block of the GIS Cadastre of Natural Medical Resources – 

"Monitoring of mineral water quality" 
 

1. Law of Ukraine. (2000). About resorts. (in Ukrainian). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2026-14.  
2. ISO 19110: 2005(E) Geographic information – Methodology for feature cataloguing ISO TC 211, 2005. – 
55 р. 
3. DSTU 8774: 2018. Rules for modeling geospatial data, 2018. 212 p. (in Ukrainian). 
4. Law of Ukraine. (2020). On the national infrastructure of geospatial data. (in Ukrainian). 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20. 
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МАКРОСЕЙСМІЧНІ ПРОЯВИ ЧОРТКІВСЬКОГО ЗЕМЛЕТРУСУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛ. 
23 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ. 

 
Наведено результати дослідження макросейсмічних проявів відчутного Чортківського 

землетрусу 23.09.2021 р. о 06 год. 17 хв. місцевого часу.  
Магнітуда М=3.6-4.5 (за даними різних сейсмологічних центрів) [International Seismological 

Centre, 2022], інструментальні географічні широта й довгота: 48.88°N і 25.69°E відповідно (за даними 
Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC)). Гіпоцентр землетрусу знаходиться на глибині 
15 км (за даними Helmholtz Centre, Potsdam, German, Research Centre For Geosciences та National 
Earthquake Information Center, Denver, U.S.A). 

Мета роботи полягає у вивченні на основі просторового розподілу інструментальних та 
макросейсмічних проявів досліджуваного землетрусу. Для визначення бальності використовувалась 
шкала MSK-64. 

Для вивчення розподілу сейсмічних проявів на поверхні ґрунту проведено роботи з 
макросейсмічного обстеження наслідків відчутного землетрусу. Шляхом візуального спостереження і 
обробки інформації, одержаної в результаті опитування населення районів, побудовано карти-схеми 
його макросейсмічних проявів. В результаті аналізу макросейсмічних даних, побудовано карти-схеми 
проявів землетрусу на території Тернопільської області, визначене місце прояву максимальної 
інтенсивності струшувань 5-6 балів, який знаходиться на південний-захід від міста Чортків (Рис.). 
Просторово епіцентр землетрусу тяжіє Придністровського глибинного розлому і скоріш за все 
пов'язаний з його активізацією. Розлом як і область максимального прояву землетрусу має північно-
західне простягання.  

 

 

Рис. Карта ізосейст та 
розподілу інтенсивності 
Чортківського землетрусу 
23.09.2021 р., побудована з 
використанням даних 
макросейсмічного 
обстеження. З винесеними 
інструментальними 
епіцентрами за даними 
різних сейсмологічних 
центрів 

 

Сейсмічні прояви які спостерігалися при землетрусі, в епіцентральній зоні, відповідають даним 
карти загального сейсмічного районування ЗСР-2004-С [ДБН, 2014], з зоною інтенсивності струшувань 
на середніх ґрунтах в 6 балів шкали MSK-64. Практична значимість результатів досліджень полягає в 
тому, що вони можуть бути використані для прогнозування величини та інтенсивності майбутніх 
потенційно можливих землетрусів на території Волино-Подільської плити з метою сейсмічного захисту 
населення і важливих промислових об'єктів. 
 
1. International Seismological Centre. Bulletin (2022). www.isc.ac.uk; 
2. ДБН В. 1.1-12:2014. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних 
впливів, від пожежі. Будівництво в сейсмічних районах України (2014). Київ: Мінрегіонбуд України, 
«Укрархбудінформ». 
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MACROSEISMIC MANIFESTATIONS OF THE CHORTKIVS EARTHQUAKE OF TERNOPIL 
REGION SEPTEMBER 23, 2021. 

 
The results of the study of macroseismic manifestations of the significant Chortkiv earthquake on 

September 23, 2021 at 06 o'clock are given 17 min local time. 
Magnitude M = 3.6-4.5 (according to various seismological centers) [International Seismological 

Center, 2022], instrumental latitudes and longitudes: 48.88° N and 25.69° E, respectively (according to the 
Center Sismologique Euro-Méditerranéen (CSEM/EMSC)). The earthquake hypocrisy is located at a depth of 
15 km (according to the Helmholtz Center, Potsdam, German, Research Center For Geosciences and 
National Earthquake Information Center, Denver, U.S.A.). 

The aim of the work is to study on the basis of the spatial distribution of instrumental and 
macroseismic manifestations of the studied earthquake. The MSK-64 scale was used to determine the 
score. 

To study the distribution of seismic manifestations on the soil surface, macro-seismic survey of the 
consequences of the tangible earthquake was carried out. By visual observation and processing of the 
information received as a result of interrogation of the population of areas, maps-schemes of its 
macroseismic displays are constructed. As a result of the analysis of macroseismic data, maps-schemes of 
earthquake manifestations on the territory of Ternopil region were built, the place of manifestation of 
maximum intensity of earthquakes of 5-6 points was determined, which is located southwest of Chortkiv 
(Fig.). Spatially, the epicenter of the earthquake gravitates to the Transnistrian deep fault and is most likely 
related to its intensification. The fault, like the area of maximum earthquake, has a northwestern extension. 

 

 

Fig. Map of isoseist and 
intensity distribution of the 
Chortkiv earthquake, 
constructed using 
macroseismic survey data. 
With remote instrumental 
epicenters according to 
various seismological 
centers 

 

The seismic manifestations observed during the earthquake in the epicentral zone correspond to the 
data of the general seismic zoning map of GSZ-2004-S [DBN, 2014], with a zone of intensity of shaking on 
medium soils in 6 points of the MSK-64 scale. The practical significance of the research results is that they 
can be used to predict the magnitude and intensity of future potential earthquakes in the Volyn-Podolsk plate 
in order to seismically protect the population and important industrial facilities. 

 
1. International Seismological Center. Bulletin (2022). www.isc.ac.uk; 
2. DBN B. 1.1-12: 2014. Protection against dangerous geological processes, harmful operational influences, 
from fire. Construction in seismic areas of Ukraine (2014). Kyiv: Ministry of Regional Development of 
Ukraine, “Ukrarchbudinform”. [in Ukraine]. 
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ВИСОТНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КАР’ЄРНО – ОЗЕРНО - ТЕРАСОВАНОГО ТИПУ 
МІСЦЕВОСТЕЙ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ЛАНДШАФТІВ (НА ПРИКЛАДІ 
ЖОВТНЕВОГО ГРАНІТНОГО КАР’ЄРА) 

 
Висотну диференцію кар’єрно – озерно - терасованого типу місцевостей гірничопромислових 

ландшафтів досліджено на території Жовтневого гранітного кар’єра. Жовтневий гранітний кар’єр 
розміщується у Покровському районі, м. Кривий Ріг, на схід від села КРЕСу, і за 150 м від річки 
Саксагань. З 1944 р. по 1990 р. Жовтневий кар’єр розробляв відкритим способом Жовтневе 
родовище граніту [2]. З 1990 року кар’єр був закритий і з часом перетворився на постмайнову 
систему. У геологічній будові складений докембрійськими світло-сірими гранітами, із домішками 
польового шпату та каоліну, а також по глибині та площі кар’єру зустрічаються четвертинні 
відклади, які представлені суглинками, глинами і пісками.  

При активній роботі видобутку граніту утворилися 5 кар’єрних терас, що послуговують у 
дослідженні висотної диференціації. Природні екзогенні чинники стали рушійною силою для схилів 
кар’єру, і це спричинило міграцію уламків породи на дно кар’єру [2]. При добуванні граніту і його 
вивезенні за допомогою гірничої техніки утворилась петлеподібна форма трас Жовтневого 
гранітного кар’єру. Площа кар’єру - 0,22 км. кв. (22,25 га). Глибина кар’єру – 110 м, але стрімке 
затоплення чаші кар’єру тріщинними підземними водами призвело, що на сьогодні глибина 
затопленого кар’єру становить 40 м. Кар’єр має типову структуру – днище (затоплене) і борта. Борта 
складаються з берм – уступів висотою 10–12 м. Жовтневий гранітний кар’єр відноситься до кар’єрно-
відвального типу ландшафту, у ландшафтній структурі якого переважає кар’єрно-озерно-терасованого 
типу місцевостей [1]. У межах кар’єру при дослідженні висотної диференціації було виокремлено 
верхню денудаційну, середню акумулятивно-денудаційну і нижню-акумулятивну мікросмуги.  

Верхній денудаційній мікросмузі притаманні урочища, які сформовані насипними горбами до    
25 м, які складені зі залишків гранітів, каоліну та польового шпату. Абсолютні висоти верхньої 
денудаційної мікросмуги становлять від 110 м до 135 м. Із рослинного покриву наявні деревій 
звичайний, татарник звичайний, подорожник середній, грицики звичайні, полин гіркий, пирій повзучий. 
Із деревних порід присутні акація біла та тополя канадська. 

Середня акумулятивно-денудаційна мікросміга представлена двома ярусами та вершиною 
кар’єру. Перший ярус з абсолютними відмітками визначається 65–80 м і представлений 
кар’єрними терасами. Рослинність бідна, що пояснюється активними процесами денудації. Тут 
переважають полин гіркий, латун татарський та гірчак звичайний. Другий ярус обумовлюється 
відміткою 80–95 м. Тут проростає більше рослинності: тополя канадська, шипшина собача, в’яз 
граболистий, маслинка вузьколиста, клен татарський. Із різнотрав’я переважає тонконіг степовий, 
пирій повзучий, полин австрійський, горошок панонський. Вершина кар’єру складена каоліном та 
лесоподібними суглинками. Абсолютні висоти становлять 95 - 110 м. Із рослинності тут наявні осот 
польовий, полин гіркий, пирій повзучий, молочай лозяний. З деревних порід присутня тополя 
канадська, в’яз граболистий, маслинка вузьколиста, тополя біла. 

Нижня-акумулятивна мікросмуга обумовлюється дном гранітного кар’єру, що має вигляд рівної 
та плоскої ділянки. Абсолютні висоти нижньої акумулятивної мікросмуги становлять від 0–65 м. Дно 
вкрито кам’янистими брилами, щебенем, затоплене водою, утворюючи озеро, глибиною в 40 м [1]. У 
кар’єрному озері наявна водна рослинність до якої належать мохи, лишайники та деякі види 
водоростей. Із тваринного світу присутні ракоподібні та риби (плотва, красноперка, окунь). Верхній 
ярус нижньої акумулятивної мікросмуги, який розміщений близько до озера проростають вологолюбні 
рослини – верба ламка, очерет звичайний, рогіз вузьколистий. 

Отже, на Жовтневому гранітному кар’єрі з висотою рослинне угруповання змінюється: верхній 
денудаційній мікросмузі кар’єру притаманна деревоподібна рослинність, а нижня акумулятивна 
мікросмуга кар’єру являє собою вологолюбну рослинність і різнотрав’я. На таку диференціацію 
впливають клімат, рельєф, вологообмін, біохімічна міграція та надходження сонячної енергії. 

 
1. Коптєва Т.С. Висотна диференціація та різноманіття гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя: 
дисер. на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD). Вінниця: ВДПУ, 2021.163 с. 
2. Коптєва Т.С. Жовтневий гранітний кар’єр: історія формування та перспектива розвитку. Проблеми 
безперервної географічної освіти і картографії. 2021. № 33. С. 78–83.  
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THE ALTITUDE DIFFERENTIATION OF QUARRY-LAKE-TERRACED TYPE OF MINING 
LANDSCAPE LOCATIONS (ON THE EXAMPLE OF ZHOVTNEVYI GRANITE QUARRY) 

 
The altitude differentiation of the quarry-lake-terraced type of mining landscapes has been studied 

on the territory of Zhovtnevyi granite quarry. Zhovtnevyi Granite Quarry is located in Pokrovskyi District, 
Kryvyi Rih, to the east of the village of KRES, and 150 meters from the Saksagan River. Zhovtnevyi quarry 
was developing Zhovtnevyi granite deposit in an open way from 1944 to 1990 [2]. The quarry was closed in 
1990 and eventually became a post-mine system. The geological structure is composed of Precambrian light 
gray granites with admixtures of feldspar and kaoli and there are also Quaternary deposits, which are 
represented by loam, clay and sand along the depth and area of the quarry. 

During the active work of granite mining, 5 quarry terraces were formed, which are used in the study 
of altitude differentiation. Natural exogenous factors have become a driving force for quarry slopes, and this 
has led to the migration of rock fragments to the bottom of the quarry [2]. During the extraction of granite and 
its removal with the help of mining equipment, a loop-shaped form of the routes of Zhovtnevyi granite quarry 
was formed. The quarry area is 0.22 km. sq. (22.25 ha). The depth of the quarry is 110 m, but the rapid 
flooding of the quarry bowl with cracked groundwater has led to the fact that today the depth of the flooded 
quarry is 40 m. The quarry has a typical structure with a bottom (flooded) and sides. The sides consist of 
berms - ledges of 10–12 m high. Zhovtnevyi granite quarry belongs to the quarry-dump type of landscape, in 
the landscape structure of which the quarry-lake-terraced type of terrain predominates [1]. Within the quarry, 
the upper denudation, middle accumulative denudation, and lower accumulative microstrips were 
distinguished in the study of altitude differentiation. 

The upper denudation microstrip is characterized by tracts formed by embankments up to 25 m, 
which are composed of remnants of granite, kaolin and feldspar. Absolute heights of the upper denudation 
microstrip range from 110 m to 135 m. From the vegetation there are yarrow, onopordum acnthium, medium 
plantain, common buckthorn, wormwood and creeping wheatgrass. Among the spieces of trees there are 
White acacia and Canadian poplar. 

The middle accumulative denudation microstrip is represented by two tiers and the top of the quarry. 
The first tier with absolute marks is defined on 65-80 m and is represented by quarry terraces. Vegetation is 
poor due to active denudation processes. Wormwood, Tatar brass and common wormwood predominate 
here. The second tier is determined by the mark of 80-95 m. More vegetation grows here: Canadian poplar, 
dog rose, elm, ragweed and Tatar maple. The grass is dominated by steppe sedge, creeping wheatgrass, 
Austrian wormwood and Pannonian peas. The top of the quarry is composed of kaolin and loess-like loams. 
Absolute heights are 95 - 110 m. Concerning vegetation there are field thistles, wormwood, creeping 
wheatgrass and vine milkweed. Among the wood species there are Canadian poplar, ragweed, narrow-
leaved olive and white poplar. 

The lower-accumulative microstrip is determined by the bottom of the granite quarry, which has the 
appearance of a plane and flat area. The absolute heights of the lower accumulative microstrip range from 
0–65 m. The bottom is covered with boulders, rubble, flooded with water, forming a lake, 40 m deep [1]. The 
quarry lake has aquatic vegetation, which includes mosses, lichens and some species of algae. Crustaceans 
and fish (roach, redfin, perch) are present from the animal world. On the upper tier of the lower accumulative 
microstrip, which is located close to the lake, moisture-loving plants as brittle willow, reed and hornbeam 
grow. 

Thus, in Zhovtnevyi granite quarry the plant group changes with the height: the upper denudation 
microstrip of the quarry is characterized by tree-like vegetation, while the lower accumulative microstrip of 
the quarry is charecterised by moisture-loving vegetation and weeds. Such differentiation is influenced by 
climate, topography, moisture exchange, biochemical migration and solar energy input. 

 
1. Koptieva T.S. (2021). Altitude differentiation and diversity of mining landscapes of Kryvorizhzhia. The 
dissertation on obtaining a scientific degree of the doctor of philosophy (PhD). Vinnytsia: VSPU,163 p. [in 
Ukrainian]. 
2. Koptieva T.S. (2021). Zhovtnevyi Granite Quarry: History of Formation and Prospects for Development. 
Problems of continuing geographical education and cartography. 33, 78–83. [in English]. 
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ПРОСТОРОВО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПАЛЕОҐРУНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ГОЛОЦЕНУ 

 
Нині інформаційні ресурси у більшій мірі розпорошені або дублюються на просторах глобальної 

мережі, це стосується і наукової сфери. Зокрема серед такої інформації можна назвати публікації 
результатів наукових досліджень, комунікаційних майданчиків із обміну інформацією, великих масивів 
відкритих даних, розвиток DataScienceта багато іншого. Одним із сучасних елементів представлення 
узагальненої інформації є бази даних галузевих досліджень, що поширюються за допомогою мережі 
інтернет. В палеогеографії такими прикладами є – Geobiodiversity Database(http://geobiodiversity.com), Web-
based Holocene Climate Atlas (Wanneretal. 2010),Paleo web-GIS (Мацібора О, 2019) та ін. 

Систематичне вивченняпалеоґрунтів голоцену в Україні розпочались у другій половині ХХ ст., що 
на сьогодні дозволило сформувати значний масив результатів дослідження. Опрацювання, узагальнення, 
аналіз та публікація яких в єдиній БД дозволяє: 1) зробити окремі підсумки попередніх напрацювання; 2) 
спростити доступ до отриманих результатів; 3) сформувати узагальнену систему цих досліджень; 4) 
провести аналіз, зокрема просторовий, досліджень даного періоду. Слід виділити просторовий елемент 
характеристик таких досліджень, що не часто актуалізується та не є узагальним у наявних бібліографічних 
системах. Врахування якомога ширшого спектру специфіки такої інформації дозволяє сформувати кращу 
систему представлення, що у даному випадку вбачається через відображення просторового аспекту 
розміщення об’єктів на території України. Тобто реалізація такої інформаційної системи у вигляді веб-
додатку із картографічним представленням результатів можна вважати найбільш доцільним. 

Функціонування такого продукту стає можливим при реалізації інформаційного блоку з просторовою 
прив’язкоюданих, розробки і побудови схеми додатку та його практичної реалізації у вигляді frontendта 
backendелементів майбутнього ресурсу. Інформаційна складова передбачає розбудову просторових шарів 
даних за допомогою ГІС. У нашому випадку роботи проводились у програмному продуктіQGIS, на разі 
сформовано основний шар та декілька додаткових. Під основним шаром розуміємо безпосередньо БД 
палеоґрунтознавчих досліджень голоцену, який є структурований та описує просторову прив’язку об’єкту, 
інформацію про дослідження, характеристику розрізу, датування, графічні матеріали, посилання на 
літературні джерела. Додаткові шарі – це просторова інформація, щодоповнюєосновну інформацію та 
розкриває її. Для палеоґрунтознавчих досліджень наразі такими шарами, на нашу думку, є дані про 
природні зони, ландшафти та ґрунти в межах території України, інформація про які опирається на дані з 
Національного атласу України. У майбутньому для розвитку інформаційна складова додатку має 
розширюватись та корегуватись. 

На основі отриманих результатів просторових шарівмайбутнього застосунку та проаналізувавши 
можливі сценарії веб реалізації було впроваджена авторська схема роботи.Побудова клієнтської частини 
додатку здійснювалася на основі відкритоїбібліотеки React, що реалізується на основі JavaScript, 
HTMLтаCSS. Для побудови картографічного матеріалу використовувалась бібліотека Leaflet.Візуальна 
клієнтська частина додатку передбачає публічний та приватний доступ. У публічній частині наявний доступ 
до повного опису додатку, загальної інформації про дослідження у вигляді списків з більш детальною 
інформацією і картографічне відображення отриманих інформаційних шарів із першого етапу. У публічній 
частині також є можливість повідомити користувачам про новий об’єкт палеоґрунтознавчих досліджень 
тапобачити контакти розробників. Приватна частина призначена для адміністрування додатку, що наразі 
передбачає можливість редагування, видалення та додавання нових об’єктів палеоґрунтознавчих 
досліджень. Стосовно інших просторових шарів то вони наразі є статичними і їх редагування в режимі 
онлайн не передбачається.  

Реалізація серверної (backend) частини передбачає реалізацію логіки управління та реалізації шару 
палеоґрунтознавчих досліджень. Для побудови якої використано NodeJSіз залученням фреймворків, а 
також залучено для управління даними відкриту систему керування базами MongoDB. Реалізація серверної 
частини передбачає можливість роботи адміністратора із об’єктамипалеоґрунтознавчих досліджень, 
маніпуляція із якими описана вище та реалізується на клієнтській стороні. Окремим питанням є 
інтернаціоналізація додатку, що передбачає реалізацію його двомовності (української та англійської).  

Отже робота такого застосунку наразі дозволяє залучати веб та ГІС технологій для побудови нових 
інформаційних продуктів, а також вирішити деякі питання уніфікації результатів окремих наукових 
досліджень.

http://geobiodiversity.com/
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SPATIAL INFORMATION SYSTEM OF HOLOCENE PALEO-SOIL RESEARCH  
 
Currently, information resources are more scattered or duplicated in the global network, this also applies 

to the scientific sphere. In particular, such information includes the publication of research results, communication 
platforms for the exchange of information, large arrays of open data, the development of Data Science etc. One of 
the modern elements of the presentation of generalized information is the database of industry research, which is 
distributed through the Internet. There are such examples in paleogeography – Geobiodiversity Database 
(http://geobiodiversity.com), Web-based Holocene Climate Atlas (Wanner et al. 2010), Paleo web-GIS (Matsibora 
О, 2019) etc. 

Systematic study of Holocene paleosoils in Ukraine began in the second half of the twentieth century, 
which has allowed to form a significant array of research results today.Elaboration, generalization, analysis and 
publication of which in a single database allows:1) to make separate results of previous developments; 2) simplify 
access to the results; 3) to form a generalized system of these studies; 4) to analyze, in particular spatial, research 
of this period.It is necessary to highlight the spatial element of the characteristics of such studies, which is not 
often updated and is not generalized in existing bibliographic systems. Taking into account the widest possible 
range of specifics of such information allows us to form a better system of representation, which in this case is 
seen through the reflection of the spatial aspect of the location of objects in Ukraine. That is, the implementation of 
such an information system in the form of a web application with a cartographic representation of the results can 
be considered the most appropriate. 

The operation of such a product becomes possible with the implementation of the information block with 
spatial data binding, development and construction of the application scheme and its practical implementation in 
the form of frontend and backend elements of the future resource. The information component involves the 
development of spatial layers of data using GIS.In our case, the work was carried out in the software product 
QGIS, so far the main layer and several additional ones have been formed. Under the main layer we understand 
the database of paleosoil research of the Holocene, which is structured and describes the spatial relationship of 
the object, information about the study, the characteristics of the section, dating, graphics, references. Additional 
layers are spatial information that complements and reveals basic information. In our opinion, such layers for 
paleo-soil research are currently data on natural zones, landscapes and soils within the territory of Ukraine, the 
information about which is based on data from the National Atlas of Ukraine. In the future, for development, the 
information component of the application should be expanded and adjusted. 

Based on the results of the spatial layers of the future application and analyses of the possible scenarios 
of web implementation, the author's scheme of work was implemented. The client part of the application was built 
on the basis of the open React library, which is implemented on the basis of JavaScript, HTML and CSS. The 
Leaflet library was used to construct the cartographic material. The visual client part of the application provides 
public and private access. In the public part there is an access to a complete description of the application, general 
information about the study in the form of lists with more detailed information and mapping of the information 
layers obtained from the first stage. In the public part there is also an opportunity to inform users about the new 
object of paleopedologyresearch and see the contacts of the developers. The private part is intended for the 
administration of the application, which currently provides the ability to edit, delete and add new objects of 
paleontological research. As for other spatial layers, they are currently static and cannot be edited online. 

Implementation of the server (backend) part involves the implementation of the logic of management and 
implementation of the layer of paleosoil research. Node JS with the use of frameworks was used to build it, as well 
as the open MongoDB database management system was used for data management. The implementation of the 
server part involves the ability of the administrator to work with objects of paleo-soil research, the manipulation of 
which is described above and is implemented on the client side. A separate issue is the internationalization of the 
application, which provides for the implementation of its bilingualism (Ukrainian and English). 

Thus, the work of such an application currently allows us to attract web and GIS technologies to build new 
information products, as well as to address some issues of unification of the results of individual research. 

http://geobiodiversity.com/
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ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ПІВДЕННОГО БОРТУ ДНІПРОВО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 
(ПІВНІЧНЕ ПРОДОВЖЕННЯ ГОЛОВАНІВСЬКО-ЯДЛІВ-ТРАХТЕМИРІВСЬКОЇ ШОВНОЇ 
ЗОНИ) 

 
Український щит (УЩ), що досліджується у роботі, приховує у своїх надрах значні запаси 

чорних, рідкісних та благородних металів. Практично усі родовища та рудопрояви, локалізуються у 
шовних зонах УЩ за превалюючої ролі сульфідного мідно-нікелевого, титаномагнетитового, 
хромітового та рідкісноземельного зруденіння. У більшості випадків, електричні параметри гірських 
порід, що складають верхню частину розрізу, дозволяють виявляти рудопрояви завдяки 
метасоматичним змінам навколо рудних порід – графітизації, сульфідизації, озалізнення тощо. 
Аномалії високої електропровідності просторово тяжіють до тектонічних зон розломів (ЗР) та зон 
метасоматичних змін. Голованівсько-Ядлів-Трахтемирівська шовна зона (ГЯТШЗ) УЩ 
характеризується складною в геоелектричному плані структурою, яка є похідною від геолого-
тектонічних процесів в даному регіоні та складається з двох істотно різних частин: широкої південної – 
Голованівської шовної зони (ГШЗ) і вузької північної – Ядлів-Трахтемирівської зони (ЯТЗ); крім того, ЗР 
і межах блоків шовної зони в основному субмеридіональні. Таку ж орієнтацію має і потужна 
регіональна глибинна Кіровоградська аномалія електропровідності, яка має зв‘язок з однойменною ЗР 
та низкою уранових родовищ Інгульського мегаблоку (ІНБ). В процесі геодинамічного розвитку ГШЗ 
набула сучасної шаруватості і тектонічної сланцюватісті, яка підтверджується аномально високою 
електропровідністю глибинних ЗР. Незважаючи на меншу вивченість геоелектричними методами ЯТЗ 
за результатами теоретичного ЗD геоелектричного моделювання вузької північної частини ГШЗ можна 
говорити про малоймовірне існування тут підвищеної електропровідності (хоча далі на північ, за 
межами області моделювання, виявлено Дніпровську аномалію електропровідності в земній корі і 
верхній мантії). 

У науковому дослідженні проведено нові експериментальні синхронні спостереження 
низькочастотними електромагнітними методами – магнітотелуричного зондування (МТЗ) і 
магнітоваріаційного профілювання (МВП) в широкому діапазоні періодів. Завдяки сучасному підходу 
до обробки експериментальних синхронних МТЗ і МВП досліджень були отримані глибинні 
геоелектричні параметри зони зчленування північного схилу центральної частини УЩ і Дніпрово-
Донецькій западини (ДДЗ). Їх первинна інтерпретація вказує на наявність як приповерхневих (зона 
контакту осадових відкладів ДДЗ і УЩ), так і глибинних електропровідних структур (Кіровоградської 
аномалії в земній корі та південного борту ДДЗ в нижній частині кори і/або на межі з верхньою 
мантією) різної орієнтації в просторі; відсутність глибинних аномалій електропровідності земної кори і 
верхньої мантії по лінії міст Бориспіль – Корсунь-Шевченківський у північній частині ЯТЗ може 
вказувати на справедливість геодинамічної гіпотези про її формування в умовах стиснення, а також 
підтверджувати про утворюючі породи цього району – базитів основного складу. Розподіл 
комплексних індукційних типперів в широкому діапазоні періодів, а також параметри якісної 
інтерпретації кривих МТЗ можуть свідчити про наявність з поверхні, на схід від лінії Переяслав – Канів 
(приблизно 30–40 км за профілями), електропровідної структури широтної орієнтації. Найімовірніше 
саме ця лінія є "контактом" порід УЩ з високим опором на заході і осадовими комплексами зниженого 
опору південного борту ДДЗ на сході району досліджень. Зі збільшенням глибини орієнтація 
електропровідних структур змінюється. На південному сході "контакту", а саме на півночі ІНБ УЩ 
виділяється похилий провідний шар під ДДЗ, а на північному сході (південний борт ДДЗ) тривимірна 
аномалія ймовірно в нижній частині кори або на границі з верхньою мантією. Сучасні 
експериментальні роботи з вивчення природного низькочастотного електромагнітного поля Землі із 
застосуванням сучасної апаратури, обробка їх результатів на основі універсальних пакетів програм, 
інтерпретація за допомогою програмного комплексу тривимірного геоелектричного моделювання 
можуть забезпечити виявлення аномалій електропровідності та вивчення глибинної структури земної 
кори і верхньої мантії УЩ та південного борту ДДЗ, їх тектонічних особливостей, а також зон прояву 
геодинамічних процесів, що мають бути досліджені з точки зору формування та розміщення 
рудопроявів корисних копалин. 

Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці НАН України за 
Договором № 32-05/04-2021 «Геоелектричні дослідження південного борту ДДЗ (північне продовження 
Голованівсько-Ядлів-Трахтемирівської шовної зони) з метою пошуку корисних копалин» (2020—2022). 
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ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF THE SOUTH BOARD OF THE DNIPRO-DONETSK 
DEPRESSION (NORTHERN CONTINUATION OF THE GOLOVANIVS’KO-YADLIV-
TRAKHTEMYRIVS’KA SEAM ZONE)  

 
The Ukrainian Shield (USh), which is being studied in the work, hides significant reserves of ferrous, 

rare and precious metals in its bowels. Virtually all deposits and ore occurrences are localized in the suture 
zones of the USC with the predominant role of sulfide copper-Nickel, titanomagnetite, chromite and rare 
earth mineralization. In most cases, the electrical parameters of the rocks that make up the upper part of the 
section allow to detect ore manifestations due to metasomatic changes around the ore rocks - graphitization, 
sulfidization, iron ore, etc. Anomalies of high electrical conductivity spatially tend to tectonic fault zones (FZ) 
and zones of metasomatic changes. Golovanivsko-Yadliv-Trakhtemirovska suture zone (GYTSZ) US is 
characterized by a complex structure in geoelectric terms, which is derived from geological and tectonic 
processes in the region and consists of two significantly different parts: wide south - Golovanivska suture 
zone (GSZ) and narrow northern - Yadliv-Trakhtemirovsky zone (YTZ); in addition, FZ and suture block 
boundaries are mostly submeridional. The strong regional deep Kirovohrad conductivity anomaly has the 
same orientation, which is connected with the FZ of the same name and a number of uranium deposits of the 
Ingul Megablock (IMB). In the process of geodynamic development, the GSZ has acquired modern 
stratification and tectonic shale, which is confirmed by the abnormally high electrical conductivity of deep 
CLs. Despite less studied by geoelectric methods of nuclear power plants based on the results of theoretical 
3D geoelectric modeling of the narrow northern part of the GSZ, we can speak of the unlikely existence of 
increased electrical conductivity (although further north, outside the modeling area, the Dnieper anomaly of 
electrical conductivity in the earth's crust and upper mantle was detected). 

In the research, new experimental synchronous observations by low-frequency electromagnetic 
methods - magnetotelluric sounding (MTS) and magnetovariate profiling (MVP) in a wide range of periods. 
Due to the modern approach to the processing of experimental synchronous MTS and MVP research, deep 
geoelectric parameters of the joint zone of the northern slope of the central part of the USh and the Dnieper-
Donetsk depression (DDD) were obtained. Their primary interpretation indicates the presence of both near-
surface (contact zone of sedimentary sediments of DDD and USh) and deep electrically conductive 
structures (Kirovograd anomaly in the earth's crust and the southern side of DDD in the lower part of the 
crust and / or on the border with the upper mantle) ; the absence of deep anomalies in the electrical 
conductivity of the earth's crust and upper mantle along the Boryspil-Korsun-Shevchenkivskyi line in the 
northern part of the YTZ may indicate the validity of the geodynamic hypothesis about its formation under 
compression, and confirm the constituent rocks of this area. The distribution of complex induction tippers in a 
wide range of periods, as well as the parameters of qualitative interpretation of MTS curves may indicate the 
presence of an electrically conductive structure of latitudinal orientation from the surface east of the 
Pereyaslav-Kaniv line (approximately 30-40 km by profiles). Most likely, this line is the "contact" of the rocks 
of the USh with high resistance in the west and sedimentary complexes of low resistance of the southern 
side of the DDD in the east of the study area. With increasing depth, the orientation of electrically conductive 
structures changes. In the south-east of the "contact", namely in the north of the IMB USh, an inclined 
conductive layer under the DDD stands out, and in the northeast (south side of the DDD) a three-
dimensional anomaly is probably in the lower part of the crust or on the border with the upper mantle. 
Modern experimental work on the study of the Earth's natural low-frequency electromagnetic field using 
modern equipment, processing their results based on universal software packages, interpretation using 
three-dimensional geoelectric modeling software can detect anomalies of electrical conductivity and study 
the deep structure of the earth's crust and upper mantle of the USh and southern board of DDD, their 
tectonic features, as well as areas of geodynamic processes to be studied in terms of formation and location 
of mineral ores. 

The publication contains the results of research conducted with the grant support of the National 
Academy of Sciences of Ukraine under the Agreement №32-05/04-2021 "Geoelectric studies of the southern 
side of the DDD (northern extension of Golovanivsko-Yadliv-Trakhtemirovsky suture zone) to search for 
minerals" (2020-2022). 
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НОВІ ДАНІ ПРО МІНЕРАЛОГІЮ КАМПТОНІТІВ ПРИАЗОВ’Я 
 

Відомо, що Приазовський мегаблок Українського щита (УЩ) – одна  з найцікавіших геологічних 
структур України. Це виражається не лише у складній геологічній будові, багатоетапному прояві 
інтенсивних магматичних процесів, а й в петролого-мінералогічному різноманітті цього регіону.  

Приазовський мегаблок розташовується на північ від Азовського моря в межах крайньої 
південно-східної частини УЩ. Формування Приазов’я відбувалось упродовж кількох етапів тектоно-
магматичної активізації, останній з яких завершився в девоні. Протягом останніх етапів формування 
відбувалось утворення розломних зон, що в свою чергу призвело до утворення дайок переважно 
лужного складу. 

 Серед лужних порід заслуговують на увагу камптоніти, які у формі дайок утворилися на 
завершальному етапі формування регіону. Досліджувались зразки з Хлібодарівського кар’єру. 

Камптоніти – темноколірні середньозернисті інтрузивні породи, що складаються з плагіоклазу, 
амфіболу та авгіту. Нерідко їх відносять до групи інтрузивних порід під загальною назвою – 
лампрофіри. Оскільки дайки камптонітів формуються на завершальних етапах формування 
кристалічних масивів, в них бувають присутні різноманітні включення, зокрема ксеноліти і мегакристи. 
Така особливість притаманна також камптонітам з інших геологічних провінцій світу. 

Дослідження камптонітів Приазов’я розпочалось ще в 1930-х роках. Пізніше також було 
проведено низку досліджень, зокрема  датування K-Ar методом, зроблено низку хімічних аналізів 
основної породи, а також досить детально досліджено включення в породі. Тим не менш, досі 
камптоніти Приазов’я залишаються недостатньо вивченими породами. Останні  датування, а також 
аналітичні вимірювання були проведені ще у 80-х роках минулого сторіччя. Примітно, що більшість 
дослідників оминало питання дослідження дрібнозернистої основної маси породи. Саме дослідження 
дрібнозернистої маси породи − одне з ключових  завдань при вивченні камптонітів.  

Під час проведення петрографічних досліджень камптонітів Приазов’я було знайдено 
поодинокі глобулярні структури. Зокрема було знайдено утворення, схоже на сферичну краплю 
нерозкристалізованого розплаву на межі між основною дрібнозернистою масою і мегакристою 
піроксену.   Аналіз попередніх досліджень, а також мікроскопічне вивчення шліфів дозволяють 
зробити припущення, про те, що глобула складається з магнетиту і карбонату. Основна маса породи 
поки залишається до кінця невивченою, однак чисельні знахідки ймовірно карбонатних мінералів у 
основній масі  наштовхують на думку про наявність карбонату в складі глобули. Крім того, подібні 
глобули також можна побачити в інших мегакристах. На жаль, поки не було проведено більш 
детальних досліджень, але сам факт  існування глобул все ж  наштовхує на певні міркування. 

Однак останні дослідження виявили ряд мінералогічних і термобарометричних ознак ліквації у 
чотирьох розшарованих сієнітових інтрузіях (Азовська, Великовисківська, Яструбецька, Давидківська). 
Попри те, що в інтрузивних породах кристалізація руйнує лікваційні текстури, їхні залишки у деяких 
випадках можна виявити. Ознаки ліквації зберігаються, якщо розплав зазнав переохолодження у 
певному діапазоні температури або зниження флюїдного тиску, унаслідок чого його в’язкість зросла. 
Також на користь цього висновку свідчить відсутність зонального розшарування в мегакристах 
камптонітів, що може вказувати на їхнє походження, а саме свідчити про те, що вони є ксенолітами. 
Також в результаті проведення мікрозондових досліджень виявлено чіткі зони загартування зерен, що 
також можуть вказувати на користь попереднього висновку 

У камптонітах Приазов’я вдалось виявити ознаки ліквації, що відбувались на етапі 
кристалізації магматичного розплаву. Глобули виразно простежуються на тлі основних 
породоутворюючих мінералів. Цікаво те, що глобули було знайдено виключно на межі між основною 
масою породи та мегакристами, а також безпосередньо у межах самих мегакрист. 

Проведені петрографічні дослідження камптонітів Приазов’я дозволяють зробити припущення 
про наявність лікваційних процесів на етапі кристалізації розплаву. 
Також вперше було проаналізовано зерна магнетиту в кристалах піроксену і проаналізовано доволі 
незвичний карбонатний мінерал, походження та особливості якого потребують подальшого 
дослідження. 

Таким чином вивчення каиптонітів Приазов’я є надзвичайно цікавою темою для подальших 
досліджень. 
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NEW DATA ABOUT MINERALOGY OF CAMPTONITES FROM AZOV REGION 
 

It is known that the Azov megablock of the Ukrainian Shield is one of the most interesting geological 
structures in Ukraine. This is expressed not only in the complex geological structure, multi-stage 
manifestation of intensive magmatic processes, but also in the petrological and mineralogical diversity of this 
region. 

The Azov megablock is located north of the Sea of Azov within the south-eastern part of the US. The 
formation of the Azov Sea region took place during several stages of tectonic-magmatic activation, the last of 
which ended in the Devonian. During the last stages of formation, fracture zones were formed, which in turn 
led to the formation of dykes of mostly alkaline composition. 

Among the alkaline rocks, the Camptonites, which were formed in the form of dykes at the final stage 
of the region's formation, deserve special attention. Samples from the Khlibodar quarry were studied. 

Camptonites are dark, medium-grained intrusive rocks consisting of plagioclase, amphibole, and 
augite. Often they belong to the group of intrusive rocks under the common name - lamprophyres. As 
camptonite dikes are formed in the final stages of formation of crystalline massifs, they include various 
inclusions, in particular xenoliths and megacrysts. This feature is also characteristic of the Camptonites from 
other geological provinces of the world. 

The study of the Comptonites of the Azov region began in the 1930s. Later, a number of studies 
were also carried out, in particular K-Ar dating, a number of chemical analyzes of the main rock were 
performed, and inclusions in the rock were studied in considerable detail. However, the Camptonites of the 
Azov Sea region are still understudied. The last dating, as well as analytical measurements were conducted 
in the 80s of last century. It is noteworthy that most researchers have avoided the study of fine-grained bulk 
of the rock. The study of fine-grained rock mass is one of the key tasks in the study of camptonites. 

Isolated globular structures were found during petrographic studies of the Comptonites of the Azov 
Sea. In particular, a formation similar to a spherical drop of uncrystallized melt was found at the boundary 
between the main fine-grained mass and the megacryst pyroxene. Analysis of previous studies, as well as 
microscopic examination of sections allows to make assumptions that the globule consists of magnetite and 
carbonate. The bulk of the rock is still completely unexplored, but numerous findings of probably carbonate 
minerals in the bulk suggest the presence of carbonate in the globule. In addition, similar globules can also 
be seen in other megacrysts. Unfortunately, no more detailed research has been conducted yet, but the very 
fact of the existence of globules still raises some considerations. 

Recent studies have revealed a number of mineralogical and thermobarometric signs of liquation in 
four stratified syenite intrusions (Azov, Velykovysk, Yastrubets, Davidkiv). Despite the fact that in intrusive 
rocks crystallization destroys liquation textures, their remains can be detected in some cases. Signs of 
sequestration persist if the melt has overcooled within a certain temperature range or decreased fluid 
pressure, resulting in increased viscosity. This conclusion is also supported by the absence of zonal 
stratification in the megacrysts of camptonites, which may indicate their origin, namely, that they are 
xenoliths. Also as a result of microprobe studies revealed clear areas of hardening of grains, which may also 
indicate in favor of the previous conclusion 

Signs of segregation, which occurred during the crystallization phase of the magmatic melt, were 
found in the Comptonites of the Azov Sea region. The globules are clearly visible against the background of 
the main rock-forming minerals. Interestingly, the globules were found exclusively at the boundary between 
the bulk of the rock and the megacrysts, as well as directly within the megacrysts themselves. 

The petrographic studies of the Comptonites of the Azov Sea allow us to make assumptions about 
the presence of liquation processes at the stage of melt crystallization. 

Also, for the first time, magnetite grains in pyroxene crystals were analyzed and a rather unusual 
carbonate mineral was analyzed, the origin and features of which need further study. 

Thus, the study of the Kaiptonites of the Azov region is an extremely interesting topic for further 
research. 
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ВНУТРІШНЯ БУДОВА І КІНЕМАТИКА ЗВІЗДАЛЬ-ЗАЛІСЬКОЇ ТА БРУСИЛІВСЬКОЇ ЗОН 
РОЗЛОМІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ОЦІНКА ЇХ ПЕРСПЕКТИВ НА КОРИСНІ 
КОПАЛИНИ  

 
З метою з’ясування внутрішньої будови і кінематики Звіздаль-Заліської і Брусилівської зон 

розломів Українського щита методами польової тектонофізики були зроблені заміри тріщинуватості і 
структурно-текстурних елементів гірських порід поблизу населених пунктів Малин, Радомишль, 
Погребище, Буки, Кашперівка. Були проведені магнітометричні дослідження Звіздаль-Заліської дайки 
та проаналізовано дані глибинного сейсмічного зондування вздовж геотраверсів ІІ і VI, в межах 
досліджуваних розломних зон. 

За результатами тектонофізичних досліджень встановлено, що для гірських порід території 
характерними є зсувні деформаційні процеси з чергуванням режимів субширотного та 
субмеридіонального стиснення, які співвідносяться з наймолодшим в межах Українського щита 
суботсько-мошоринським етапом розломоутворення (1,80–1,77 млрд років тому), з 
субгоризонтальними осями стиснення (σ1 – 315°) та розтягу (σ3 – 45°). У досліджуваному районі 
широко розвинені тріщини та полоси гнейсів похилого падіння, за якими встановлено скидовий 
деформаційний режим (σ1 – 100°/85°, σ3 – 280°/05°, σ2 – 10°/02°). З цим режимом автори пов’язують 
утворення Звіздаль-Заліської дайки основних порід. У вузлі перетину Звіздаль-Заліської зони розломів 
з Немирівською виявлені деформації, що відносяться до немирівського етапу розломоутворення (1,99 
млрд років тому), у перетині з Брусилівською зоною зафіксовано поле напружень σ1 – 301°, σ3 – 31°, 
яке повторює основне поле деформацій НовоградВолинського та Уманського масивів і належить до їх 
деформацій ~2,05 млрд років тому. 

За даними глибинного сейсмічного зондування вздовж геотраверсів II та VI установлено, що 
Звіздаль-Заліська зона розломів проходить у мантію за всім своїм простяганням – і на півночі, і на 
півдні. Структура земної кори в районі досліджень по ІІ геотраверсу має верхню двошарову кору 
(Vр=5,9–6,4 км/с), з чергуванням низько- (5,8–6,2 км/с) та високошвидкісного (6,3–6,9 км/с) горизонтів, 
середню (6,4–6,9 км/с) та нижню кору (6,9–7,0 км/с), яка має хвилясту куполоподібну форму з високою 
диференційованою картиною швидкостей, різну по обидва боки від Центральної зони розломів. 
Бузький мегаблок має структуру куполоподібного підняття за геотраверсом VІ й ділиться Звіздаль-
Заліською зоною розломів навпіл на межі Мохо згідно з даними моделі томографічної інверсії за 
структурою зміни градієнта швидкості. 

За магнітометричними даними Звіздаль-Заліська зона розломів майже повністю знаходиться в 
зоні регіонального мінімуму магнітного поля (∆В)а,рег, який об’єднує між собою ділянки земної кори з 
мінімальними значеннями намагніченості. Звіздаль-Заліська дайка формувалась у часовому відрізку 
становлення Коростенського плутону та під час активізації глибинної Звіздаль-Заліської зони 
розломів. Невелика глибина підтверджує її корове походження, різний крутий нахил частин дайки 
засвідчує її загальне субвертикальне падіння, що відповідає вертикальному положенню Звіздаль-
Заліської зони розломів. 

Дані щодо хіміко-мінерального складу родовищ корисних копалин та їх розміщення вказують, що 
найголовнішими регіональними структурами, які вплинули на металогенічну спеціалізацію району 
досліджень, є Звіздаль-Заліська, Брусилівська, Немирівська, Хмільникська, Центральна, Сарненьсько-
Варварівська зони розломів [1]. 

Наступним кроком у вивчені Звіздаль-Заліської та Брусилівської зон розломів має стати 
детальне геолого-геофізичне дослідження інших ділянок цих зон, а також Кочерівської ділянки 
Українського щита з метою вирішення питання щодо віднесення її до категорії шовних зон. 

 
1. Нечаев С.В., Гинтов О.Б., Мычак С.В. (2019). О связи редкоземельной, редкометалльной и золото-
рудной минерализации с разломно-блоковой тектоникой Украинского щита. 1. Geophysical Journal, 
41(1), 3–32. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i1.2019.158861 
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THE INNER STRUCTURE AND KINEMATICS OF THE ZVIZDAL-ZALISK AND BRUSYLIV 
FAULT ZONES OF THE UKRAINIAN SHIELD AND APPRAISAL OF THEIR MINERAL 
RESOURCES 

 
The tectonophysical measurements of cracking, structural-textural elements of rocks near Malyn, 

Radomyshl, Pohrebyshche, Buky, Kashperivka and magnetometric field studies of Zvizdal-Zalisk dyke were 
carried out. And also the deep seismic sounding data along II and VI geotravers were analyzed in order to 
purpose to finding out of the internal structure and kinematics of Zvizdal-Zalisk and Brusyliv fault zones of 
the Ukrainian Shield. 

According to our tectonophysical data, the studied rocks were formed under landslide deformation 
processes with alternating sublatitudinal and submeridional compression regimes, which correspond to the 
youngest Subbottsi-Moshoryn stage of faulting forma-tion within the Ukrainian Shield (1.80–1.77 Ga), with 
subhorizontal axes of compression σ1 – 315° and tensile σ3 – 45°. Cracks and bands of gneisses of 
moderate dip are also widely developed in the study area. Established, that it has deformation throw regime 
with σ1 – 100/85°, σ3 – 280/05°, σ2 – 10/02°. Authors of article associate this deformation with formation of 
the main breeds Zvizdal-Zalisk dikes. Deformations of the Nemyriv faulting stage (1.99 Ga) were fixed at the 
intersection node of the Zvizdal-Zalisk faulting zone with Nemyriv fault zone. Stress field is σ1 – 301°, σ3 – 
31° at the intersection node the Brusyliv fault zone with Nemyriv fault zone and it repeat main deformation 
strains of the Novograd-Volyn and Uman massifs (~2.05 Ga). 

By the data of the deep seismic sounding along II and VI Geotraverses, the Zvizdal-Zalisk fault zone 
enters the mantle all along, in the north and in the south. The crust structure in the study area has two layers 
of upper crust (VР=5,9–6,4 km/s),with intermit-tent low- (5,8–6,2 km/s) and high-velocity (6,3–6,9 km/s) 
horizons, the middle crust (6,4–6,9 km/s), and lower crust (6,9–7,0 km/s) that has a wavy dome-like shape 
with high differentiated velocity picture differing on both sides of the Central faulting area. The Bug 
megablock has a dome-like structure along all VI Geotraverse and is divided in half by the Zvizdal-Zalisk 
fault zone at the Moho discontinuity according to the data of the tomographic inversion along the velocity 
change gradient. 

By the magnetometric data, the Zvizdal-Zalisk fault zone lies almost fully within the regional minimum 
of the magnetic field (∆В)а,reg, which encompasses areas of the crust with minimum values of 
magnetization. The dyke was formed at the same time of the Korosten pluton formation and at activation of 
the Zvizdal-Zalisk fault zone. Its small depth confirms its crust origin; the variable sharp incline of the dyke’s 
parts is evidence of its subvertical falling which corresponds to the vertical position of the Zvizdal-Zalisk fault 
zone. 

The data on the chemical-mineralogical composition and position of mineral deposits suggest that the 
main regional structures which have influenced the metallogenic spe-cialization of the region are the Zvizdal-
Zaliska, Brusyliv, Nemyriv, Khmelniksk, Central, and Sarnensko-Varvarivka fault zones [1]. 

The next step in our study will be a detailed geological and geophysical study of other sections of the 
Zvizdal-Zalisk and Brusyliv fault zones. And the Kocheriv section should be studied by geological and 
geophysical methods in order to include it in the suture zone of faults. 

 
1. Nechaev, S. V., Gintov, O., & Mychak, S. V. (2019). On the relation between the rare-earth — rare-metal 
and gold ore mineralization and fault-block tectonics of the Ukrainian Shield. 1. Geofizicheskiy Zhurnal, 
41(1), 3–32.  https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i1.2019.158861 
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ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВОЇ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ ДЛЯ 
ОЦІНКИ НЕБЕЗПЕКИ ЗСУВНОЇ АКТИВНОСТІ 

 
Кліматичні умови відіграють значну роль у розвитку небезпечних геоморфологічних процесів. 

На активізацію зсувних процесів впливають кількість та інтенсивність вологи, яка надходить у зону 
аерації та інфільтрується підземними водами, температурний режим та нерівномірний характер 
випадіння атмосферних опадів. Перезволоження ґрунтових мас призводить до зростання кількості 
зсувів та активізації стабілізованих, особливо на берегах водосховищ.  

Канівське водосховище було створено в 1972 році на річці Дніпро між Київським і 
Кременчуцьким водосховищами в межах Київської та Черкаської областей України. Територія 
дослідження знаходиться у межах зони з помірно-континентальним типом клімату. Його площа 675 км, 
довжина 123 км, максимальна ширина 8 км, середня глибина 3,9 м і максимальна глибина 21 м [1]. 
Комплекс гірських порід, регіону дослідження складений палеогеновими, неогеновими і 
четвертинними відкладами. 

Останнім часом у розмаїтті завдань все ширше використовується метод супутникової 
диференціальної радіолокаційної інтерферометрії, який з високою точністю виявляє малі зміщення 
поверхні суші [2]. Супутникова радарна інтерферометрія, заснована на аналізі даних радарів з 
синтезованою апертурою використовується як один з активно розвинутих методів дистанційного 
зондування Землі. На результати радарної інтерферометрії безпосередньо впливають тип підстильної 
поверхні та наявність рослинного покриття.  

У зв’язку з цим мною розглянуто актуальні методи оцінки геодинамічного ризику та 
дистанційного зондування з метою виявлення та картографування високоточної динаміки руху 
поверхні суші і таким чином прогнозування найбільш уразливих зони. Вихідними даними для 
проведення досліджень слугують радарні дані супутника Sentinel-1, а також відкрита інформація 
публічної кадастрової карти та геологічних карт досліджуваного регіону.  

Оскільки дослідний регіон є складним об’єктом доцільно використовувати комплексні методики 
опрацювання радіолокаційних даних. На основі методу постійних розсіювачів (PS) та методу малих 
базисних ліній (SBAS). Необхідним є виконання комплексного поелементного множення фаз для 
кожної пари знімків інтерферометричної серії. Диференціальна інтерферограма містить у собі 
компоненту деформацій земної поверхні, що відбулися за період між зніманнями. Все більшого 
поширення набуває метод супутникової диференціальної радіолокаційної інтерферометрії, який з 
високою точністю фіксує малі зміщення поверхні суші. Результатом обробки пари зображень є точна 
карта висот місцевості [4]. Отримані зображення описують останні геодинамічні умови на 
досліджуваній території. Хоча тимчасова декореляція та атмосферна неоднорідність сильно 
впливають на якість інтерферограми, надійні вимірювання деформації можна отримати в рамках 
кількох зображень на невеликій підмножині пікселів зображення, що відповідають стабільним 
областям [5]. 

Загалом уразливі ділянки на досліджуваній території розташовані нерівномірно, а сумарні 
амплітуди вертикальних рухів земної кори протягом четвертинного періоду мають відносно низьку 
інтенсивність. Проведені дослідження показали, що в умовах небезпечних зсувних районів Канівського 
Придніпров’я можливе застосування дистанційної радіолокаційної інтерферометрії з метою оцінки та 
прогнозування розвитку зсувів. Отже, отримані дані дають змогу оцінити динаміку неотектонічних рухів 
на певній території та визначити потенційно небезпечні зони можливих зсувів. 
 
1. Didenko, A. V., & Gurbyk, A. B. (2016). Spring diet and trophic relationships between piscivorous 
fishes in Kaniv Reservoir (Ukraine). Journal of Vertebrate Biology, 65(1), 15-26. 
2. Stankevich, S., Piestova, I., Titarenko, O., Filipobich, V., Dudar, T., & Svideniuk, M. (2019). Land 
Surface Displacement Study for Kryvyi Rih Mining Area using Radar Interferometry Time Series Analysis. 
Monitoring 2019. https://doi.org/10.3997/2214-4609.201903199. 
3. Yelistratova, L., Apostolov, A., Romanciuc, I., Orlenko, T., & Tymchyshyn, M. (2021). Application of 
remote sensing data for detection the landslide areas in Ukraine. Third EAGE Workshop On Assessment Of 
Landslide Hazards And Impact On Communities. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215k1017. 
4. Piestova, I., Dugin, S., Orlenko, T., & Svideniuk, M. (2020). Assessing and forecasting landslide 
hazards of The Right Bank of the Kanev reservoir based on radar remote sensing data with corner reflectors 
using. XIV International Scientific Conference “Monitoring Of Geological Processes And Ecological Condition 
Of The Environment”. https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056082. 
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LANDSLIDE RISK ASSESSMENT USING SATELLITE RADAR INTERFEROMETRY 
 
Climate conditions play a significant role in the development of dangerous geomorphological 

processes. For example, the activation of landslides is influenced by the amount and intensity of moisture 
that enters the aeration zone and infiltrates into groundwater, temperature, and the uneven nature of 
precipitation. Oversetting soil masses leads to an increase in landslides and activation of stabilised, 
especially on the banks of reservoirs. 

Kaniv Reservoir was established in 1972 on the Dnieper River between Kyiv and Kremenchuk 
reservoirs within the Kyiv and Cherkasy regions of Ukraine. The study area is located within the zone with 
the temperate-continental type of climate. Its area is 675 km, its length is 123 km, the maximum width of 8 
km, the average depth of 3.9 m and a maximum depth of 21 m (Didenko and Gurbyk, 2016). The complex of 
rocks of the study region is composed of Paleogene, Neogene and Quaternary deposits. 

Recently, satellite differential radar interferometry, which detects small displacements of the land 
surface with high accuracy (Stankevich and others, 2019), has been increasingly used in various tasks. For 
example, satellite radar interferometry based on analysing radar data with synthesised aperture is used as 
one of the actively developed methods of remote sensing of the Earth. The results of radar interferometry are 
directly affected by the type of underlying surface and the presence of vegetation. 

In this regard, I have considered current geodynamic risk assessment and remote sensing methods 
to identify and map high-precision dynamics of land surface movement. Thus predict the most vulnerable 
areas. The source data for the research are radar data of the Sentinel-1 satellite, as well as available 
information on the study region's public cadastral map and geological maps. 

Since the research region is a complex object, it is advisable to use comprehensive methods of radar 
data processing. Based on the persistent scatterer (PS) method and the small baseline technique (SBAS). It 
is necessary to perform a complex element-by-element multiplication of phases for each pair of images of 
the interferometric series. The differential interferogram contains a component of the Earth's surface 
deformations between surveys. The method of satellite differential radar interferometry, which captures small 
displacements of the land surface with high accuracy, is becoming more widespread. The result of 
processing a pair of images is an accurate map of elevations (Yelistratova and others, 2021). The obtained 
images describe the latest geodynamic conditions in the study area. Although temporal decorrelation and 
atmospheric inhomogeneity strongly affect the interferogram quality, reliable deformation measurements can 
be obtained from multiple images on a small subset of image pixels corresponding to stable regions 
(Piestova and others, 2020). 

In general, vulnerable areas in the study area are unevenly distributed, and the total amplitudes of 
vertical movements of the Earth's crust during the Quaternary period are relatively low intensity. 
Nevertheless, studies have shown that in the dangerous landslide district of Kaniv Dnieper, it is possible to 
use remote radar interferometry to assess and predict the development of landslides. Thus, the obtained 
data make it possible to determine the dynamics of neotectonics movements in a specific area and identify 
potentially dangerous areas of possible landslides. 
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АНАЛІЗ ТЕХНОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ГЕОЛОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ БУФЕРНОЇ 
ЗОНИ ЗАПОВІДНИКА «СОФІЯ КИЇВСЬКА» 

 
Заповідник «Софія Київська» є об’єктом всесвітньо культурної спадщини та внесений у список 

ЮНЕСКО під номером 527 у 1990 р. [1]. Він розташований в історичному центрі Києва (Шевченківський 
район), є одним з найбільших пам’ятників архітектури і монументального мистецтва початку XIст. Для 
збереження об’єктів культурної спадщини (собор, дзвіниця, монастирські будівлі XVII-XVIII ст.), крім 
буферної зони виділяють зону суворої охорони, що враховує вплив зміни гідрогеологічних умов. В межах 
буферної зони Заповідника проаналізовані техногенні навантаження статичного та динамічного характеру. 
До статичних навантажень відноситься існуюча забудова, до динамічних навантажень – рух автомобільного 
транспорту та вібрації, які виникають під час руху поїздів метро. 

На території буферної зони Заповідника будівлі та споруди, було систематизовано за наступними 
характеристиками: 

− тип проєкту будівництва (ʺцарськийʺ, ʺсталінкаʺ, індивідуальний проєкт, ʺпанельнийʺ) та рік 
зведення; 

− поверховість (малоповерхові – менше 3 поверхів; середньої поверховості – 4-5; 
багатоповерхові – 6-9; підвищеної поверховості – більше 10); 

− будівельний матеріал (цегла; залізобетон); 
− площа основи споруди (незначної площі – менше 150 м2; малої площі – 150-400 м2; 

середньої площі – 400-800 м2; великої – 800-1200 м2); 
− тип фундаменту (стрічкові, стовпчасті, пальові). 
Більше 30% площі буферної зони піддається впливу статичного навантаження різної величини. 

Слід зазначити, що за останні десятиліття на території буферної Заповідної зони були проведені та 
проводяться роботи з реконструкції існуючих споруд та нового будівництва, що проявляється у додаткових 
змінах властивостей компонентів геологічного середовища. 

При аналізі динамічних техногенних навантажень в межах буферної зони Заповідника за 
інтенсивністю руху автомобільного транспорту було виділено 3 категорії доріг, відповідно до роботи [2]. 
Загальна протяжність транспортних шляхів ≈ 14 км. В межах території досліджень на глибині ≈ 90 м 
проходить транспортний тунель Сирецько-Печерської гілки метрополітену. При русі поїздів рівень вібрації 
за віброприскоренням може змінюватись від 56 до 135дБ. 

Проведено аналіз компонентів геологічного середовища за даними свердловин, пробурених на 
глибину до 33 м[3]. Побудовано інженерно-геологічні розрізи за напрямками: вул. В. Липинського – 
Володимирська гірка; вул. Дегтярна – Майдан Незалежності. 

У межах геологічних розрізів, що є типовими для київського плато, виділені техногенні 
навантаження впливають на наступні ґрунтові шари: супісок лесоподібний (edvPII-H); суглинок лесоподібний 
(edvPII-H); пісок флювіогляціальний (f,lPIIdn); суглинок моренний (gPIIdn); супісок флювіогляціальний 
(f,lPIIdn); пісок флювіогляціальний, підморенний(f,lPIIdn); суглинок прісноводний (laE); глина бура (N2cb); 
глина строката (N1-2sg); пісковики полтавської світи (N1np); піски харківської серії (P3mz); спондилові глини 
(P2kv). 

Об’єкти території Заповідника та буферної зони на стрічкових фундаментах спираються на 
лесоподібні супіски та суглинки, пальові фундаменти – на бурі та строкаті глини.Відмінною особливістю 
лесоподібних супісків є їх здатність просідати внаслідок дії зовнішнього навантаження та додаткового 
замочування. Просідання є небезпечним інженерно-геологічним процесом та за певних несприятливих умов 
(перевищення норми атмосферних опадів, підвищення рівня ґрунтових вод, прориви з водонесучих 
комунікацій та ін.) може призвести до деформації та руйнування об’єктів, які розташовані на території 
Заповідника та буферної зони. 

Враховуючи просідні властивості лесоподібних відкладів, для попередження негативних наслідків 
необхідно слідкувати за станом мереж водогону, систем відведення дощових вод, проводити своєчасний їх 
ремонт, очищення зливостоків, дотримуватись умов містобудівної діяльності в межах охоронних зон. 

 
1. The World Heritage Convention UNESCO. Режим доступу: https://whc.unesco.org/en/list/527/. 
2. Кріль Т.В. Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста (на прикладі м. Київ) // 
Вісник Національної академії наук України. – 2015, – №1. – С. 69-75. 
3. Рибін В.Ф. Вивчення гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов та їх вплив на стан історико-
архітектурних пам’ятників на прикладі Національного заповідника «Софія Київська» // Звіт. – ІГН НАН 
України. – Київ, 2002. – 184 с. 
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ANALYSIS OF TECHNOGENIC LOADS ON THE GEOLOGICAL ENVIRONMENT OF THE 
BUFFER ZONE OF THE RESERVE “SOFIIA KYIVSKA” 

 
Reserve “SofiiaKyivska” is the object of world cultural heritage and entered the list of UNESCO under a 

number 527 in 1990 [1]. It is located in the historical center of Kyiv (Shevchenkivskyi district), is one of the most 
significant monuments of architecture and monumental art of the early XI century. Therefore, to preserve cultural 
heritage sites (cathedral, bell tower, monastery buildings of the XVII-XVIII centuries), in addition to the buffer zone, 
a zone of strict protection is allocated, which takes into account the impact of changing hydrogeological conditions. 
Within the buffer zone of the Reserve,technogenicloads of static and dynamic nature are analyzed. Static loads 
include existing buildings, dynamic loads inducedby traffic and vibrations that occur during the movement of 
subway trains. 

On the territory of the buffer zone of the Reserve, buildings and structures were systematized according to 
the following characteristics: 

− type of construction project (“royal”, “Stalinka”, individual project, “panel”) and year of 
construction; 

− superficiality (low-rise – less than 3 floors; medium-rise – 4-5; high-rise – 6-9; high-rise – more 
than 10); 

− building material (brick; reinforced concrete); 
− the area of the base of the building (insignificant area – less than 150 m2; small area – 150-400 

m2; medium area – 400-800 m2; large – 800-1200 m2); 
− type of foundation (tape, column, pile). 
More than 30% of the buffer zone is exposed to static loads of various magnitudes. It should be noted that 

in recent decades, existing buildings have been reconstructed on the territory of the buffer protected area, and 
new height buildings have been constructed. Thisis manifested in additional changes in the properties of the 
components of the geological environment. 

In the analysis of dynamic technogenic loads within the buffer zone of the Reserve by the intensity of 
traffic, 3 categories of roads were identified, according to the research [2]. The total length of transport routes is ≈ 
14 km. The transport tunnel of the Syretsko-Pecherska branch of the metro passes within the research territory at 
a depth of ≈ 90 m. When trains are moving, the vibration level of vibration acceleration can vary from 56 to 135 dB. 

The analysis of thegeological environment components according to the data of wells drilled to a depth of 
33 m [3]. Engineering-geological sections have been built in the following directions: Street V. Lypynskoho – 
Volodymyrskahirka; Str.Dehtiarna – MaidanNezalezhnosti. 

Within the geological sections, which are typical of the Kyiv plateau, the selected man-made loads affect 
the following soil layers: forest-like sand (edvPII-H); forest-like loam (edvPII-H); fluvioglacial sand (f,lPIIdn); moraine 
loam (gPIIdn); fluvioglacial sand (f,lPIIdn); sand fluvioglacial, submandibular (f,lPIIdn); freshwater loam(laE); brown 
clay(N2cb); clay variegated(N1-2sg); sandstones of the Poltava are the worlds(N1np); sands of the Kharkiv 
series(P3mz); spondylar clays(P2kv). 

The objects of the Reserve and the buffer zone on strip foundations arelean on forest-like sands and 
loams, pile foundations – on brown and variegated clays. 

A distinctive feature of forest-like sands is their ability to settle due to external loads and additional 
soaking. Subsidence is a dangerous engineering-geological process. Certain adverse conditions (excess 
precipitation, rising groundwater levels, breakthroughs in waterways, etc.) can lead to deformation and destruction 
of objects in the Reserve and buffer zone. 

Given the subsidenceproperties of forest-like sediments, to prevent negative consequences, it is 
necessary to monitor the condition of water supply networks, rainwater drainage systems, timely repair, 
stormwater treatment, adhere to the requirements of urban development within protected areas. 

 
1. The World Heritage Convention UNESCO. Access mode:https://whc.unesco.org/en/list/527/. 
2. Kril T.V. (2015) Tekhnohennidynamichnivplyvynaheolohichneseredovyshchemista (naprykladi m. 
Kyiv)[Technological dynamic influences on the geological environment of the city (on the example of Kyiv)]. 
Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, no. 1, pp. 69-75. 
3. Rybin V.F. (2002)Vyvchenniahidroheolohichnykh ta inzhenerno-heolohichnykhumov ta 
yikhvplyvnastanistoryko-arkhitekturnykhpamiatnykivnaprykladiNatsionalnohozapovidnyka «SofiiaKyivska»[Study of 
hydrogeological and engineering-geological conditions and their influence on the state of historical and 
architectural monuments on the example of the National Reserve "SofiiaKyivska"]. Report. Kyiv: Institute of 
Geological Sciences, NAS of Ukraine, p. 184. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПИТАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЧЕРНІГІВСЬКО -
БРАГИНСЬКОГО ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЙОНУ 

 
В Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області (ДДНГО) виділяються 15 нафтогазоносних 

районів з різним рівнем розвіданих запасів, перспективних ресурсів, вивченості та освоєння надр. 
Найменш дослідженим районом є Чернігівсько-Брагинський перспективний район (ЧБПР) 
розташований на північно-західній окраїні ДДНГО. За щільністю нерозвіданих видобувних ресурсів 
більшість території району належить до VIII - VII категорії (менше 5 тис.т вуглеводневої сировини на 1 
км2 , частково – Ядутівсько-Кинашівська зона – до 10 тис.т на 1 км2 ). Глибиназалягання фундаменту в 
районізмінюєтьсявід 1000 м до 6000 м.Станом на 1.01.2021 промислова продуктивність жодного 
комплексу відкладів в ЧБПР не доведена, а перспективи району залишаються не визначеними. 

Забільш ніж 60 річну історію вивчення нафтогазоносності девонських відкладів ЧБПР були 
сформовані три основні частини загальної проблеми – питання промислової нафтогазоносності, а 
саме: 1) геологічна, 2) методологічна, 3) технологічна, в кожній з яких є свої невирішені питання. 
Однак досі не виділене питання економічної перспективи ЧБПР та відсутні стратегії економічного 
підходу до однієї з найбільших білих плям ДДНГО. 

До геологічних причин слід віднести складну геологічну будову девонських відкладів, що 
включають, поряд з розвитком теригенних і карбонатних відкладів широке поширення вулканітів 
(жильних, виливних, пірокластичних), соляний тектоногенез та значну тектонічну порушеність як 
підсольових, так і міжсольових відкладів. В таких умовах дуже ускладнюєтьсялітолого-стратиграфічна 
кореляція та знижується достовірність геофізичних досліджень. Активізація тектонічних процесів, 
пов’язаних з девонською сіллю після закінчення формування міжсольових та надсольових відкладів 
девону призвела до того, що кращі колекторські різновиди цих товщ не завжди пов’язувалися з 
апікальними частинами антиклінальних структур, де в основному розташовувались пошукові та 
параметричні свердловини [1].  

Другою (методичною) причиною негативних результатів є методично невірний підхід до 
постановки буріння в середині 60-х років минулого століття на девонські відклади. Після відкриття у 
Прип’ятському прогині нафтових родовищ, дослідження цього комплексу на північному заході ДДНГО 
проводилось, виходячи з аналогії геологічної будови цих регіонів. Однак ця теза в подальшому в 
багатьох аспектах не підтвердилась. Подальші геолого-розвідувальні роботи (ГРР) і відкриття ряду 
родовищ вуглеводнів в ДДНГО показали, що в Прип’ятському прогині існують інші умови формування 
та збереження покладів вуглеводнів [2].  

До технологічних причин відноситься недосконала технологія розкриття при бурінні і 
випробування перспективних об’єктів. Ця технологія потребує корінної зміни в бік розкриття пластів на 
полегшених промивних рідинах, виклику припливу ступінчатою зміною депресій та розробці 
ефективних методів інтенсифікації припливу за рахунок проведення ГРП. Однією з потенційних 
можливостей для успішного закінчення свердловин – є закінчення горизонтальним стовбуром. 

З точки зору економічних перспектив ЧБПР залишається малопривабливим для інвесторів, в 
першу чергу за рахунок відсутності прецеденту встановлення перспективності відкладів будь-якого 
девонського комплексу. 

Загальна площа ЧБПР району складає – 8200 км2, з яких ліцензіями охоплено тільки три 
ділянки. Ділянка Славутицького наукового полігону площею 496,19 км2, ділянка Ядутівсько-
Борзнянського наукового полігону площею 471,82 км2 та площа Прачівська з площею 24,8 км2. Таким 
чином залишається більше 7000 км2 не “заліцензованої” площі. Оскільки значних перспективних 
об’єктів, які зможуть зацікавити потенційного інвестора, на території ЧБПР в наявності немає, а 
тематичними дослідженнями які виконуються за державний бюджет і є направленими на узагальнення 
або переінтерпретацію існуючих даних нових родовищ не відкрити, залишається єдиний варіант – 
підготувати ділянку для реалізації в рамках угоди про розподіл продукції (УРП). У разі успішно 
проведених робіт держава зможе отримати додаткові податки до бюджету та покращити соціально-
економічне становище району робіт. 

 
1.Баранова Н.М., Войцицький З.Я. Оперативний аналіз геолого-геофізичних матеріалів у північно-
західній частині ДДЗ. Звіт Технологічного центру ДГП "Укргеофізика". Київ, 2018. 515 c. 
2. Арсірій Ю.О., Кабишев Б.П., Лебідь В.П., та ін. Математичне моделювання нових промислових 
скупчень вуглеводнів у Дніпровсько-Донецькій западині. Доп. АН УРСР, 1981. C. 3-5. 
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ECONOMIC POTENTIAL AND LICENSING ISSUESOF CHERNIHIVSKO-BRAHYNSKOHO 
PERSPECTIVE DISTRICT 

 
In the Dnieper-Donetsk oil and gas region (DDOGR) there are 15 oil and gas areas with different 

levels of explored reserves, promising resources, exploration and development of subsoil.The least 
researched area is the Chernihivsko-Brahynskyi Perspective District (CBPD) located on the north-western 
part of the DDOGR.According to the density of unexplored mining resources, most of the district belongs to 
VIII - VII categories (less than 5 thousand tons of hydrocarbons per 1 km2, partly –Yadutivsko-Kinashivska 
zone – up to 10 thousand tons per 1 km2).The depth of the basement in the district varies from 1000 m to 
6000 m. As of 1.01.2021, the industrial productivity of any set of deposits in the CBPD has not been proven, 
and the prospects of the area remain uncertain. 

During the more than 60-year history of studying the oil and gas potential of Devonian CBPD 
deposits, three main parts of the general problem were formed –Industrial oil and gas issues, namely: 1) 
geological, 2) methodological, 3) technological, each with its unresolved issues. However, the issue of the 
economic perspective of the CBPD has not been identified yet and there are no strategies for an economic 
approach to one of the biggest white spots of the DDOGR. 

Geological reasons include the complex geological structure of Devonian deposits, which include, 
along with the development of terrigenous and carbonate deposits, widespread volcanics (vein, outflow, 
pyroclastic), salt tectonogenesis and significant tectonic disturbance of both subsalt and intersalt deposits.In 
such conditions the lithological-stratigraphic correlation becomes very complicated and the reliability of 
geophysical research decreases. The intensification of tectonic processes associated with Devonian salt 
after the formation of intersalt and supersalt Devonian deposits led to the fact that the best reservoir varieties 
of these strata were not always associated with the apical parts of anticline structures, where mainly 
exploratory and parametric wells [1]. 

The second (methodological) reason for the negative results is the methodologically incorrect 
approach to drilling in the mid-60s of the last century on Devonian deposits. After the discovery of oil fields in 
the Pripyat depression, the study of this complex in the northwest of the DDOGR was carried out based on 
the analogy of the geological structure of these regions.However, this thesis was not confirmed in many 
aspects in the future. Next exploration and discovery of a number of hydrocarbon deposits in the DDOGR 
have shown that there are other conditions for the formation of hydrocarbon deposits in the Pripyat 
depression [2]. 

Technological reasons include the imperfect technology of discovery during drilling and testing of 
promising objects.This technology requires a radical change in the direction of opening the layers on the 
facilitated washing liquids, causing the inflow by a gradual change of depressions and the development of 
effective methods of intensification of the inflow through fracturing. One of the potential opportunities for 
successful completion of wells is the completion of a horizontal well. 

From the point of view of economic prospects, CBPD remains unattractive to investors, primarily due 
to the lack of precedent for establishing the viability of any Devonian complex. 

The total area of the CBPD is 8,200 km2, of which only three plots are covered by licenses.The plot 
of the Slavutych scientific landfill with the area of 496.19 km2, the plot of the Yadutivsko-Borznyanskyi 
scientific landfill with the area of 471.82 km2 and the Prachivskaplotwith the area of 24.8 km2.Thus, more 
than 7,000 km2 of unlicensed area remains.Since there are no significant promising facilities that will be of 
interest to potential investors on the territory of the CBPD, and thematic studies conducted for the state 
budget and aimed at generalizing or reinterpreting existing data do not open new fields, the only option is to 
prepare the site for implementation under a product sharing agreement. If the work is successful, the state 
will be able to receive additional taxes to the budget and improve the socio-economic situation of the 
research area. 
 
1. Baranova N.M., VoitsytskyiZ.Ya. (2018). Operational analysis of geological and geophysical materials in 
the north-western part of the DDZ. Report of the Technological Center of the State Enterprise 
"Ukrgeofizika",Kyiv.515 p. [in Ukrainian] 
2. ArsiriiYu.O., Kabyshev B.P., Lebid V.P. et al. (1981). Mathematical modeling of new industrial 
accumulations of hydrocarbons in the Dnieper-Donetsk basin. Reports of the Academy of Sciences of the 
USSR,pp. 3-5.[in Ukrainian] 
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ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОФІЛЬТРАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ АЛЮВІАЛЬНИХ ПІЩАНИХ 
ГОЛОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ МЕТОДОМ КУЩОВИХ ВІДКАЧОК В ПОДІЛЬСЬКОМУ 
РАЙОНІ М. КИЄВА. 

 
Дослідно-фільтраційні роботи з визначення фільтраційних параметрів ґрунтів та фактичних 

рівнів ґрунтових вод на ділянці по вул. Набережно-Хрещатицькій, 21 в Подільському районі м. Києва 
були проведені в серпні-листопаді місяцях 2019 р[1]. 

Мета робіт – вивчення та оцінка геофільтраційних параметрів першого від поверхні 
водоносного горизонту приуроченого до сучасних алювіальних ґрунтів та визначення реальних рівнів 
ґрунтових вод. 

Для вирішення поставлених задач виконувалися дослідні відкачки за кущовою схемою: були 
пробурені та змонтовані спостережні свердловини в кількості 4 шт. на глибину 10 – 15 м (С1-..-С4) та 
одна дослідна свердловина глибиною 20 м (СД) – з якої проводилось відкачування води. 
Розташування куща перпендикулярно до напрямку простягання річки Дніпро. Дослідний кущ 
свердловин облаштований в товщі алювіальних пісків.  

Відкачка виконувалась із дослідної свердловини СД глибинним насосом ТМ «Водолій» 
впродовж 7 діб до моменту стабілізації динамічних рівнів ґрунтових вод в спостережних свердловинах 
С1-…-С4. Дебіт періодично визначався за допомогою мірної ємності. Сталий дебіт свердловини склав 
152,9 м3/добу,  або 1,76 л/с. 

Досліджуваний водоносний горизонт обмежений з однієї сторони річкою Дніпро на відстані 
приблизно 70 м від СД. Дана межа впливає на характер формування депресійної воронки та кривої 
відкачки, що було враховано при обробці даних. Хоча водоносний горизонт й безнапірний на момент 
робіт, за рахунок наявності слабопроникних суглинків в його покрівлі, на весні при високих рівнях води 
в Дніпрі, може відбуватися підпір ґрунтових вод та створюватися гідродинамічний напір. Це дозволяє 
нам віднести даний водоносний горизонт до субнапірного. Розрахункова потужність алювіального 
водоносного горизонту складає m=11,8 м. Піски бучацької серії не включаються до досліджуваної 
товщі, оскільки: 1. мають значно щільнішу будову, більш глинисті, мають велику кількість прошарків 
супісків, що визначає меншу їх водопроникність; 2. досліджуваний кущ свердловин з фільтровою 
частиною знаходиться в алювіальній товщі і депресійна воронка не розповсюджується в бучацькі 
відклади. Враховуючи той факт, що осушення водоносного горизонту при відкачках не перевищує 20 
%, то для обробки результатів ДФР застосовуються методи, як для напірних водоносних горизонтів 
[2]. Розрахунки проводяться для умовквазіусталеного режиму фільтрації. Дебіт відкачування сталий. 

Визначалися такі фільтраційні параметри: коефіцієнт водопровідності (T=Km), коефіцієнт 
фільтрації  (К), коефіцієнт рівнепровідності (а), коефіцієнт гравітаційної водовіддачи (μ). 

Розрахунки фільтраційних параметрів проводилися графоаналітичними методами 
простеження рівня в часі та по площі (метод Джейкоба), і комбінованого простеження, які можуть бути 
використані при квазістаціонарному режимі фільтрації. Так як дослідні роботи проводилися із 
постійним дебітом, обробка даних виконується на основі логарифмічної апроксимації формули Тейса. 

Отримані фільтраційні параметри водоносного горизонту з використанням різних методів 
простеження, а також за даними відновлення РГВ, мають невеликі відмінності між собою, що слугує 
підтвердженням їх обґрунтованості (табл. 1). 

Таблиця 1. Отримані геофільтраційні параметри. 

Отримані результати ДФР добре корелюють з результатами робіт виконаних в минулі роки в 
подібних гідрогеологічних умовах для алювіальних піщаних товщ [2]. 

 
1. Савич О.Г., Маринич О.В., Стрельцов А.О. Технічний звіт про інженерно-геологічні роботиз 
визначення фільтраційних параметрів ґрунтівта фактичних рівнів ґрунтових вод на ділянці 
будівництвабагатофункціональногокомплексупо вул. Набережно-Хрещатицькій, 21в Подільському 
районі м. Києва, ТОВ «ОСНОВА», Київ, 2019. 31 с. 
2. Панасюк М.І. Визначення коефіцієнта фільтрації алювіальних пісків в районі промплощадки ЧАЕС, 
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля, 2014.Вип. 23, с.124-130. 

S=f(lgr) Sвіднов.=f(lgt)

№ свердл. C3 C4 С3 С4 С1

T 393 393 354 393 393 350 м
2
/добу

K 33,3 33,3 30,0 32,7 32,7 29,6 м/добу

a 8,0*10
3

8,2*10
3

6,8*10
3

8,1*10
3

8,2*10
3

3,5*10
3

м
2
/добу

μ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1

S=f(lgt) S=f(lgt/r
2
)
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DETERMINING HYDRAULIC PARAMETERS OF HOLOCENE ALLUVIAL SANDY 
SEDIMENTS BY CLUSTER PUMPING TEST IN THEPODILSKYI DISTRICT OF KYIV 

 
Aquifer test to determine the filtration parameters of soils and actual groundwater levels in the area 

on the streetNaberezhno-Khreschatytska, 21 in the Podilskyi district of Kyiv were held in August-November 
2019 [1]. 

The purpose of the work is to study and evaluate the geofiltration parameters of the first aquifer from 
the surface confined to modern alluvial soils and to determine the real levels of groundwater. 

To solve the set tasks, cluster pumping test was performed according to the spray scheme: 4 
observation wells were drilled and mounted to a depth of 10 - 15 m (C1 -..- C4) and one pump well with a 
depth of 20 m (SD) - from which water was pumped. The wells are located perpendicular to the Dnieper 
River. 

Pumping was carried out from the test well SD by a deep pump TM "Aquarius" for 7 days until the 
stabilization of dynamic groundwater levels in the observation wells C1-… -C4. The flow rate was periodically 
determined by measuring capacity. The steady flow rate of the well was 152.9 m3/day, or 1.76 l/s. 

The studied aquifer is bounded on one side by the Dnieper River at a distance of approximately 70 m 
from the SD well. This limit affects the nature of the depression and the pumping curve, which was taken into 
account in data processing. Although the aquifer is unconfined at the time of work, but hydrodynamic 
pressure can be created in the spring at high water levels in the Dnieper. This fact allows us to classify this 
aquifer as sub-pressure. The estimated thickness of the alluvial aquifer is m = 11.8 m. The sands of the 
Buchak series are not included in the studied thickness, because: 1. they have a much denser structure, are 
more clayey, have a large number of layers of sandy loams, which determines their lower water permeability; 
2. the investigated wells with a filter part are in the alluvial sediments and the depression does not spread to 
the Buchak deposits. The methods for pumping test result processing used as for confined aquifers because 
the drainage of the aquifer during pumping does not exceed 20% [2]. 

Calculations are performed under the conditions of quasi-steady-state filtration mode. The pumping 
flow is constant. 

The following filtration parameters were determined: water conductivity coefficient (T = Km), filtration 
coefficient (K), level conductivity coefficient (a), gravity return coefficient (μ). 

Calculations of filtration parameters were performed by graphoanalytical methods of tracking the 
water level in time and area (Jacob's method), and combined tracking, which can be used in the quasi-
stationary mode of filtration. Since the research was performed with a constant flow rate, data processing is 
performed on the basis of a logarithmic approximation of the Theiss formula. 

The obtained filtration parameters of the aquifer using different tracking methods, as well as 
according to WGV recovery data, have small differences between them, which serves to confirm their validity 
(Table 1). 

Table 1. The obtained geofiltration parameters 

 
The results of cluster pumping test that was obtained are well correlate with the results of works 

performed in previous years in similar hydrogeological conditions for alluvial sandy sediments. 
 

1. Savich O.G., Marinich O.V., Streltsov A.O. Technical report on engineering and geological works to 
determine the filtration parameters of soils and actual groundwater levels at the construction site of a 
multifunctional complex on the street. Naberezhno-Khreschatytska, 21 in the Podilskyi district of Kyiv, 
OSNOVA LLC, Kyiv, 2019. 31 p. 
2. Panasyuk M.I. Definition of the filtration coefficient in the alluvial sands of the Chernobyl NPP industrial 
site, ProblemybezpekyatomnyhelectrostantsiyiChornobylya (Problems of Nuclear Power Plants' Safety and 
of Chornobyl). – 2014. - Iss. 23. - P. 124 - 130. (Rus) 
 

S=f(lgr) Sвіднов.=f(lgt)

№ Borehole C3 C4 С3 С4 С1

T 393 393 354 393 393 350 m
2
/day

K 33,3 33,3 30,0 32,7 32,7 29,6 m/day

a 8,0*10
3

8,2*10
3

6,8*10
3

8,1*10
3

8,2*10
3

3,5*10
3

m
2
/day

μ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1

S=f(lgt) S=f(lgt/r
2
)

mailto:streltsov.kiev.ua@gmail.com
mailto:shevch62@gmail.com


58 

Стрельцова І.О. 
 
Інститут геологічних наук НАН України. E-mail: ivanna.tit@gmail.com 

 

ЗАСТОСУВАННЯ СЕЙСМІЧНОГО АТРИБУТНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ БУДОВИ 
СОЛЯНИХ ШТОКІВ ТА НИЖНЬОПЕРМСЬКИХ СОЛЕНОСНИХ ФОРМАЦІЙ НА 
ПРИКЛАДІ ПІВДЕННО-ХРЕСТИЩЕНСЬКОЇ ДІЛЯНКИ 

 
Атрибутний аналіз широко використовується при інтерпретації сейсмічних даних. Цей метод дає 

змогу детальніше оконтурити соляні тіла, розривні порушення та виділити перспективні нафтогазоносні 
об’єкти. Для більш детального вивчення форми соляного штоку та умов залягання нижньопермських 
соленосних формацій в межах Південно-Хрестищенської ділянки було використано атрибутний аналіз. 
Область досліджень знаходиться в осьовій частині Дніпровсько-Донецької западини і в тектонічному плані 
відноситься до Хрестищенсько-Єфремівського структурного валу. В її межах знаходиться Хрестищенська 
двосольова структура, утворена породами верхньодевонської та нижньопермської соленосних формацій. 
Метою роботи було оконтурити границі штоку, проаналізувати його внутрішню будову. Для цього було 
використано 3D сейсмічний куб та дані по свердловинам. Загалом, форма сейсмічного сигналу змінюється 
за зміни акустичних властивостей середовища. Ці зміни пов'язані з властивостями порід земної кори і є їх 
ключовими характеристиками. Тому ідентифікація та інтерпретація форми сигналу дає змогу визначити 
зміни геологічних утворень за площею. Сейсмічні хвилі це сигнали, які описуються математично. Сейсмічні 
атрибути служать для аналізу зміни форми хвилі для подальшої інтерпретації. Атрибутний аналіз не може 
служити для кількісної інтерпретації, але атрибути є індикаторами літологічних та структурних змін. Базою 
для розрахунку атрибутів є теорія цифрового сигналу [1]. Програмне забезпечення Petrel має широку 
бібліотеку різноманітних атрибутів. В даній роботі були використані такі атрибути як: Envelope, Chaos, 
Instantaneous frequency, Relative Acoustic Impedance (RAI).  

В загальному плані, сейсмічні дані дають змогу якісно охарактеризувати щільність порід. Як відомо, 
щільнісні властивості кам’яної солі відрізняються тим від більшості осадових порід, що вони не змінюються 
з глибиною, тобто не ущільнюється при зануренні [2, 3 та ін.]. Так як щільність це один з найважливіших 
параметрів сейсмічної швидкості, то сіль має постійну сейсмічну швидкість незалежно від глибини. Завдяки 
цьому відсутній контраст в акустичному імпедансі і в товщі солі відсутні відбиття. У хвильовому полі сіль 
характеризується сейсмічним «шумом». А над та під штоком часто присутні яскраві відбиття, що свідчать 
про нормальну контрастність акустичного імпедансу, завдяки різниці між щільністю солі та інших порід. 
Завдяки таким характеристикам соляні штоки чітко виділяються на сейсмічних розрізах [2]. Виходячи з 
цього, було проаналізовано тіло штоку з використанням усіх чотирьох атрибутів. В результаті, було 
виділено в тілі штоку три елемента внутрішньої будови – центральну частину та дві зовнішні зони. 
Центральна частина виділяється за наявності фаз з чіткими амплітудами і яскравими відбиттями, що є не 
характерними для звичайної кам’яної солі. Це можуть бути уламки порід, що були винесені при 
реактивному діапіризмі та/або об’єми кам’яної солі галотектокінетичної флюїдальної будови [3-5]. В той час 
як зовнішні елементи мають дуже характерні для чистої солі хаотичні відбиття. Що може вказувати на те, 
що козирки штоку формувались під час пасивного діапіризму, коли більш чиста соляна порода в результаті 
галотектокінезу формувала зовнішні частини структури [3-5]. Атрибут Chaos, Envelope та Instantaneous 
Frequency були використані для виділення границь Хрестищенського штоку, що дало змогу деталізувати 
геологічну будову досліджуваної території. Також атрибути Envelope та RAI були використані для аналізу 
залягання нижньопермських соленосних формацій. Завдяки атрибутному аналізу, було виділено 
мікросоляну тектоніку між пластами микитівської та слов’янської субформацій. На вертикальних зрізах 
сейсмічного куба чітко видно перетікання з одного пласта в другий. Це могло бути спричинено 
перерозподілом напруг при рості штоку. Не знаючи літології даних відкладів на горизонтальному зрізи 
сейсмічного куба це можна було би прийняти за русловий потік.  

В результаті використання атрибутного аналізу було деталізовано межі Хрестищенського штоку, 
розглянута його внутрішня будова та виділено мікросоляну тектоніку у нижньопермських субформаціях. 
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APPLICATION OF SEISMIC ATTRIBUTE ANALYSIS TO STUDY THE STRUCTURE OF 
SALT DOME AND LOWER PERMIAN SALT FORMATIONS ON THE EXAMPLE OF THE 
PIVDENNO-KHRESTYSHCHENSKA AREA 

 
Attribute analysis is widely used in the seismic data interpretation. This method allows you to outline the 

salt bodies, faults and highlight oil and gas traps. Attribute analysis is limited by the 3D seismic cube boundaries 
and depends on the well data. Attribute analysis was used to study the salt dome shape and the bedding of the 
Lower Permian salt formations within the Pivdenno-Khrestyshchenska area in more detail. The field of research is 
located in the axial part of the Dnieper-Donets basin and in tectonic terms belongs to the Khrestyshchensk - 
Efremovsk structural bank. The Khrestyshchensky two-salt dome, formed by rocks of the Upper Devonian and 
Lower Permian salt formations, situated at this area. The aim of the work was to outline the boundaries of the 
dome, to analyze its internal structure and to investigate the introduction of Devonian salt in Permian. A 3D 
seismic cube and well data were used for this purpose. In general, the shape of the seismic signal changes with 
changes in the environment acoustic properties. These changes are related to the earth crust properties and are 
their key characteristics. Therefore, the identification and interpretation of the waveform makes it possible to 
determine changes in geological formations through area. Seismic waves are signals that are described 
mathematically. Seismic attributes are used to analyze changes in waveform for further interpretation. Attribute 
analysis cannot be used for quantitative interpretation, but attributes are indicators of lithological and structural 
changes. The basis for the calculation of attributes is the theory of digital signal [1]. Petrel software has an 
extensive library of various attributes. Attributes such as: Envelope, Chaos, Instantaneous frequency, Relative 
Acoustic Impedance (RAI) were used in this work. 

In general, seismic data allow to qualitatively characterize the rocks density. It is known that the density 
properties of rock salt differ from most sedimentary rocks in that they do not change with depth, ie do not compact 
when immersed [2, 3, etc.]. Since density is one of the most important parameters of seismic velocity, salt has a 
constant seismic velocity regardless of depth. Due to this, there is no contrast in the acoustic impedance and no 
reflections in the salt layer. In a seismic field, salt is characterized by seismic "noise". And above and below the 
salt there are often bright reflections, indicating the normal contrast of the acoustic impedance, due to the 
difference between the density of salt and other rocks. Due to these characteristics, salt doms are clearly 
distinguished in seismic sections [2]. Based on this, the body of the dome was analyzed using all four attributes. 
As a result, three elements of the internal structure were identified in the body of the dome - the central part and 
two external zones. The central part distinguishes by the presence of phases with clear amplitudes and bright 
reflections, which are not typical for ordinary rock salt. These may be fragments of rocks that were removed during 
reactive diapirism and / or volumes of rock salt of halotekinetic fluid structure [3-5]. The external elements (salt 
wings) have a very characteristic of pure salt chaotic reflections. It’s may indicate that the salt wings were formed 
during passive diapirism, when purer salt rock as a result of halotektokinesis formed the outer parts of the 
structure [3-5]. The Chaos, Envelope and Instantaneous Frequency attributes were used to highlight the 
boundaries of the Khrestyshchensky salt dome, which allowed to detail the geological structure of the study 
area.The Envelope and RAI attributes were also used to analyze the occurrence of Lower Permian salt formations. 
Due to the attribute analysis, microsalt tectonics between the layers of the Mykytivka and Sloviansk subformations 
was identified. The vertical sections of the seismic cube clearly show the flow from one layer to another. This could 
be due to the redistribution of stresses during dome growth. Without knowing the lithology of these sediments on 
the horizontal section of the seismic cube, this could be taken as a channel flow. 

As a result of using attribute analysis, the boundaries of the Khrestyshchensky salt dome were detailed, 
its internal structure was considered, and microsalt tectonics in Lower Permian subformations were identified. 
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ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ІСНУВАННЯ ВАПНЯНОГО НАНОПЛАНКТОНУ 
 

Коколітофориди в основному є морськими одноклітинними джгутиковими планктонними 
водоростями, продуктивність і різноманітність яких залежить від кліматичних параметрів, біономічних 
та геохімічних умов, зокрема температури, солоності, глибини, доброї освітленості, прозорості та 
хімічного складу води, гідрологічної активності басейну, вертикальної та горизонтальної циркуляції 
вод, наявності поживних речовин, виносу в зону фотосинтезу глибинними водами органогенних 
поживних солей (нітрати, фосфати), розташування континентів і океанів, типу відкладів, рельєфу дна, 
кількості теригенного матеріалу знесеного з суші [1, 2]. На кількісні та якісні характеристики 
нанопланктону можуть впливати будь-які фактори середовища їх існування. Особливо велике 
значення має температура поверхневих вод, солоність та глибина басейну. 

Температура. Коколітофориди поширені в широкому температурному діапазоні і більшість 
таксонів сучасного фітопланктону є евритермними. Для повноцінного розвитку та розмноження 
нанопланктону в поверхневих водах морів та океанів найбільш оптимальною температурою є 15–
28ºC. Окремі види нанопланктону існують у придонних (0–2ºC) і в поверхневих водах та зустрічаються 
від тропічних до субполярних областей. А. Макінтайр [6, 7] вперше показав значення нанопланктону як 
індикатора для визначення температур поверхневих вод та виділив біогеографічні зони (тропічна, 
субтропічна, перехідна, субарктична і субантарктична) в Атлантичному і Тихому океанах з 
характерними для них комплексами видів. Масовий розвиток коколітів характерний для субтропічних і 
тропічних зон, у помірних та бореальних областях їх чисельність значно зменшується. Видове 
різноманіття нанофлори значно більше в тропічних водах ніж в субарктичних та субантарктичних [3]. У 
субполярних зонах нанопланктон зустрічається вкрай рідко в незначних кількостях, або практично 
відсутній. Також спостерігається тенденція збільшення чисельності холодноводних видів у високих 
широтах, в той час, як в низьких широтах збільшується чисельність тепловодних форм. 

Солоність. Переважно більша частина коколітофорид – це група морського фітопланктону, 
яка розвивається при нормальній солоності (25–35 ‰) [4]. Лише деякі види можуть жити в прісних 
водах чи в басейнах з дуже низькою солоністю [5, 8]. 

Глибина. Видове різноманіття нанофосилій напряму залежить від глибини седиментаційного 
басейну. Основна маса коколітофорид існує в області пелагіалі океану на глибині басейну до 100–
150 м, але максимальна кількість їх припадає на фотичну зону глибиною до 50 м [3]. Більшість 
коколітів складені з кальциту, тому, як правило, обмежені критичною глибиною (до 4,5–4,7 км) 
карбонатонакопичення. Нижче 5 км відбувається швидке та інтенсивне розчинення нанопланктону. 
Виявлення нанофосилій глибше рівня карбонатної компенсації свідчить про їх перевідкладення. 
Суттєву роль також відіграють придонні умови захоронення нанофосилій, що формують танато- і 
тафоценози, які відображають вплив поверхневих і придонних течій, перенесення і перерозподіл 
осадового матеріалу. 

Отже, основними екологічними факторами, які впливають на просторове-часове поширення 
нанопланктону є температура поверхневих вод, солоність та глибина басейну. 
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ECOLOGICAL FACTORS CONTROLLING THE DEVELOPMENT OF CALCAREOUS 
NANNOFOSSILS  

 
Coccolithophorides are predominantly marine, uni-cellular, haptophyte, planktonic organisms whose 

productivity and diversity depends on climate parameters, geochemical conditions, including temperature, 
salinity water depths, hydrological conditions of the water column, vertical and horizontal circulations of the 
basin waters, presence of nutrients, removal of organic nutrient salts (nitrates, phosphates) to the zone of 
photosynthesis by deep waters, the positioning of continents and oceans, sediment type, relief of the sea 
bed, amount of clastics delivered from the continents [1, 2]. The quantitative and qualitative characteristics of 
nannoplankton are affected by the temperatures of surface waters, salinity and depth of the water column. 

Temperature. Coccolithophores are distributed along a wide range of temperatures and most of the 
taxons of extant phytoplanktonic organisms are eurythermic. The most optimal temperatures for the 
development and productivity of nannoplankton are in the range of 15-28°C. Several species develop in sea 
bottom waters where the temperatures measure up to 0-2 ºC and surface waters, and appear in tropical and 
boreal regions. A. McIntyre [6, 7] was the first to demonstrate the importance of nannoplankton as an 
indicator for determining temperatures of surface waters and specified biogeographical zones. These are 
tropical, subtropical, transit, subarctic and subantarctic within the Atlantic and Pacific oceans with specific 
assemblages of species. Coccoliths have a broad development in the subtropical and tropical zones, but 
significantly reduce in numbers towards moderate and boreal regions. Species diversification is much 
dominant in tropical waters rather than in subarctic and subantactic waters [3]. In subpolar regions, 
nannoplankton is very scarce or completely absent. There is a tendency of increase of cold-water species in 
the higher latitudes, while the warm-water species increase their numbers towards the lower latitudes. 

Salinity. The majority of coccolithophorides belongs to the marine phytoplankton that thrives in 
regions of normal salinity 25–35 ‰ [4]. Only exceptional species can live in fresh-water or in waters with low 
salinities [5, 8]. 

Depth. The species diversity of nannofossils depends directly on the depths of the sedimentary 
basins. The majority of coccolithophores thrive within the pelagic zone of the oceans to a depth of 100-150 
m, however, most of them occur within the photic zone (with depths up to 50 m) [3]. Most of the coccoliths 
have a carbonate composition of the test, and therefore, their occurrence is limited by the Carbonate 
Compensation Depth (CCD) of around 4,5–4,7 km. An intensified dissolution of nannoplankton occurs below 
the depth level of 5 km. The appearance of nannofossils deeper than the CCD level is a direct indication of 
their reburial. The bottom –water conditions also have a significant importance for they form thanato- and 
thaphocoenosis that reflect the influence of surface and bottom-water currents, and also the transportation 
and redistribution of sediments. 

Thus, the major ecological factors affecting the temporal-spatial distribution of nannofossils are 
temperature of surface waters, salinity and water depths of the basin. 
 
1. Andreeva-Grigorovich A.S., Savitska N.A. (1998). Fossil Coccolithophores (Coccolithophorales) – 
indicators of climate changes in the Eocene Paleobasins of the Southern Regions of the CIS. Algologiy. Vol. 
8, No. 4, p. 411–418. [in Russian]. 
2. Ljuljeva S.A. (1978). Environmental factors affecting the generation and taphonomy of calcareous 
nannofossils. Issues of Taphonomy and Paleontology. Dushanbe: Donish, p. 158–165. [in Russian]. 
3. Romaniv A.M. (1991). Calcareous nannofossils of the Cretaceous and Paleogene sediments of the 
Ukrainian Carpathians. Kyiv: Naukova Dumka, 148 p. [in Russian]. 
4. Brand L.E. (1994). Physiological ecology of marine coccolithophores. In: Winter A, Siesser W.G. (eds.). 
Coccolithophores. Cambridge: Cambridge University Press, p. 39–49. [in English]. 
5. Bukry D. (1974). Coccoliths as paleosalinity indicators – evidence from Black Sea. In: Degens E.T., Ross 
D.A. (ed.). The Black Sea – Geology, Chemistry, and Biology. American Association of Petroleum 
Geologists. Oklahoma, vol. 20, p. 353–363. [in English]. 
6. McIntyre A., Bé A.W.H. (1967). Modern Coccolithophoridae of the Atlantic Ocean. I. Placoliths and 
Cyrtoliths. Deep-Sea Res, vol. 14, p. 561–597. [in English]. 
7. McIntyre A., Be A.W.H., Roche M.B. (1970). Modern Pacific Coccolithophoridae: A paleontological 
thermometer. Trans. of the New York Acad. of Sci. Series II, vol. 32 (6), p. 720–731. [in English].  
8. Tappan H.N. (1980). The Paleobiology of Plant Protists. Chapter 9. Haptophyta, coccolithophores, and 
other calcareous nannoplankton. San Francisco: Freeman, p. 678–803. [in English]. 
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ГЕОЛОГО-ЛІТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАЛОГЕННИХ ФОРМАЦІЇ 
ПЕРЕДДОБРУДЗЬКОГО ПЕРИКРАТОННОГО ПРОГИНУ 

 
Галогенні породи мають широке розповсюдження в межах Переддобрудзького перикратонного 

прогину: у відкладах кундуцької світи середнього девону, кімеридж-титонського ярусу верхньої юри та 
гелазького ярусу середньо- еоплейстоцену антропогену. 

Метою цієї роботи є детальні дослідження літологічних особливостей галогенних формацій в межах 
Переддобрудзького перикратонного прогину та визначення перспектив використання цих формацій в 
економічній діяльності. 

Галогенна формація кундуцької світи середнього девону представлена переважно ангідрит-
доломітовими породами з проверстками пісковиків і алевролітів, а також гіпс-ангідритами і коричнево-
сірими масивними доломітами. Ангідрити сірі, щільні, тріщінуваті з незначною домішкою глинистого 
матеріалу, які нерівномірно розподілений у породі. Часто зустрічаються ангідритизовані доломіти в яких 
міжзерновий простір заповнений ангідритом. Галогенні породи середнього девону залягають на глибинах 
2900-3000 м у вигляді окремих тіл потужністю до 320 м. Враховуючи, що відклади знаходяться на великих 
глибинах і усі відомості про них отримані виключно за результатами вивчення кернового матеріалу 
поодиноких параметричних свердловин або за геофізичними даними, перспектив її залучення в економічну 
діяльність не має. 

Верхньоюрські галогенні породи виділенні в межах двох ярусів: титонського і кімериджського. 
Відклади титонського ярусу відносяться до нижньочадир-лунгської підсвіти, яка складена перешаруванням 
строкатих глин, алевролітів, пісковиків та гравелітів на глинистому, карбонатно-глинистому та ангідрит-
гіпсовому цементі. Присутні гнізда та прошарки пісків, вапняків, мергелів і гіпсів. Максимальна потужність 
підсвіти сягає 427 м. Сульфатні (гіпс-ангідритові) породи розповсюдженні майже на всій території 
Переддобрудзького перикратонного прогину. Виняток становить західна частина, біля м. Рені.  

Найбільше розповсюдження галогенні породи мають у відкладах верхнього під’ярусу 
кімериджського ярусу конгазької світи. Відклади літологічно представлені ангідритами блакитно-сірого, 
світло-сірого, сірого кольору, дрібнозернистими, крупнокристалічними, часто тріщинуватими з прошарками 
гіпсів, гіпсоангідритів, доломітів, аргілітів, рідше – вапняків, кам’яної солі та алевролітів. У центральній 
частині Переддобрудзького прогину верхня пачка гіпс-ангідритового горизонту заміщується соленосною 
формацією, яка заповнює плоскодонну депресійну структуру північно-західного простягання, накладену на 
палеозойський прогин. Соляні відклади цієї формації у нормальному непорушеному заляганні встановлено 
між озерами Китай та Котлабух і продовжується на південь та південний схід за межі території України [1, 
2]. Глибина залягання покрівлі соленосного літокомплексу змінюється від 320 до 430 м; літокомплекс 
встановлено на площі понад 300 км2; він має потужність від 10 до 80 м. Враховуючи ареал 
розповсюдження, витриманість по площі та потужності соленосних відкладів можна вважати за доцільне 
видобуток кам’яної солі методом вилуговування. А от прикордонне розташування навпаки відкидає ідею 
реалізації використання соленосної формації для підземного будівництва. 

Четвертинна галогенна формація виділена у відкладах гелазького ярусу середньо- 
еоплейстоцену антропогену. Біля с. Старі Трояни в червоно-бурих глинах і у с. Главані в сірих глинах є 
великі скупчення гіпсу у формі гнізд. До 1980-х рр. на цих територіях відбувався видобуток гіпсу для 
виготовлення алебастру. Також гіпсовий прояв простежується у відслоненнях біля східної окраїни 
сс. Голиця та Виноградне і представлений рожево-сірими і червоно-бурими глинами із друзами у вигляді 
«троянд» розміром до 30 см і крупними кристалами світло-сірого, крупнозернистого і волокнистого гіпсу. 
Враховуючи локальне розповсюдження, невитриманість по площі, а також невеликі потужності гіпсу 
використання даного прояву для промислового видобутку не є доцільним. 

Таким чином, на підставі детального вивчення матеріалів попередніх досліджень дана загальна 
геолого-літологічна характеристика галогенних формації Переддобрудзького перикратонного прогину та 
оцінено перспективи їх залучення в економічну діяльність. 

Дана робота виконувалась в рамках бюджетної теми «Корисні копалини галогенних формацій: 
закономірності поширення, ресурси, проблеми розробки» (2017-2021 рр., реєстраційний номер 
0117U004096). 
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GEOLOGICAL AND LITHOLOGICAL PECULIARITIES OF HALOGEN FORMATIONS IN 
THE DOBROGEAN FOREDEEP 
 

Halogen rocks are widespread within the Dobrogean Foredeep: in the deposits of the Kundutska suite of 
the Middle Devonian, the Kimmeridgian and Tithonian stages of the Upper Jurassic, and the Gelasian stage of the 
Upper-Middle Pleistocene Quaternary.  

The objective of this article is the detailed study of the halogen formations lithological features within the 
Dobrogean Foredeep and to determine the prospects for these formations usage in economic activity.  

The halogen formations of the Kundutska suite of the Middle Devonian is represented mainly by 
anhydrite-dolomite rocks with layers of sandstones and siltstones, as well as gypsum, anhydrites and brown-gray 
massive dolomites. Anhydrites are gray, dense, cracked with a slight admixture of clay material, which is unevenly 
distributed in the rock. Anhydritized dolomites are often found in which the intergranular space is filled with 
anhydrite. Halogen rocks of the Middle Devonian occur at depths of 2900-3000 m in the form of separate bodies 
with a thickness of 320 m. Considering that the deposits are at great depths and all information about them was 
obtained solely from the results of studying the core material of individual parametric wells or from geophysical 
data, there are no prospects its involvement in economic activity. 

Upper Jurassic halogen rocks are distinguished within two stages: Tithonian and Kimmeridgian. 
Sediments of the Tithonian stage belong to the Lower Chadyr-Lungska suite, which is composed of interbedding of 
variegated clays, siltstones, sandstones and gravelites with clayey, carbonate-clayey and anhydrite-gypsum 
cement. There are nests and interlayers of sand, limestone, marl and gypsum. The maximum thickness of the 
suite deposits is 427 m. The exception is the western part, near the Reni city.  

Halogen rocks are most widespread in the deposits of the upper substage of Kimmeridgian state of the 
Kangaska suite. Sediments are lithologicaly represented by bluish-gray, light gray, gray anhydrites, fine-grained, 
coarse-grained, often fractured with interlayers of gypsum, gypsum anhydrite, dolomite, mudstone, less often 
limestone, rock salt and siltstone. In the central part of the Dobrogean Foredeep, the upper pack of gypsum and 
anhydrite horizon is replaced by a saline formation, which fills the flat-bottomed depression structure of the north-
western extension. Rock salt deposits of this formation in normal undisturbed occurrence are established between 
lakes Kytai and Kotlabukh and continue to the south and southeast outside the territory of Ukraine [1, 2]. The 
depth of the top of the salt formation varies from 320 to 430 m; the lithological complex is founded on an area of 
over 300 km2; it has a thickness of 10 to 80 m. Given the area of distribution, endurance in area and thickness of 
salt-bearing deposits can be considered appropriate for the extraction of rock salt by leaching. But the border 
location, on the contrary, rejects the idea of implementing the use of salt formations for underground facilities.  

The Quaternary halogen formation is isolated in the sediments of the Gelasian stage of the Upper-Middle 
Pleistocene Quaternary. Near the village Stari Troiany in red-brown clays and in the village Hlavani in gray clays 
are large accumulation of gypsum in the form of nests. Until the 1980s, gypsum for alabaster was mined in these 
areas. Also gypsum occurrence is traced in outcrops near the eastern margins of the villages Golitsia, Vynohradne 
and represented by pink-gray and red-brown clays with druses in the form of «roses» up to 30 cm in size and large 
crystals of light gray, coarse-grained and fibrous gypsum. Taking into account the local distribution, irregularity in 
the area, as well as the small thickness of gypsum, the use of this occurrence for industrial production is not 
appropriate.  

Thus, on the basis of a detailed study of the materials of previous studies, the general geological and 
lithological characteristics of halogen formations of the Dobrogean Foredeep have been given and the prospects 
of their involvement in economic activity have been estimated.  

This work was performed within the budget theme «Minerals of halogen formations: patterns of 
distribution, resources, development problems» (2017-2021, registration number 0117U004096). 
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ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗТАШУВАННЯ ЛУЖНО-УЛЬТРАОСНОВНИХ ПОРІД 
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА 

 
В північно-західній частині Українського щита, на території Новград-Волинського блоку, 

виявлено кілька проявів лужно-ультраосновних порід як невеликі інтрузії та дайки (Городницька, , 
Глумчанська, Болярська , Губківська   та Покошівські дайки) [1, 2].  

Враховуючи крайній східний прояв лужно-ультраосновних порід (феніти Березової Гаті) та 
виявлений останнім часом крайній західний (Губківський), то протяжність з південного сходу на 
північний захід площі поширення лужно-ультраосновних порід становить приблизно 100 км, і з півночі 
на південь теж  приблизно 100 км. В Губкінському прояві. виявлено три зближених дайки -
ультраосновних порід,  істинна потужність яких складає 1,1 м, 1,65 м і 1,0 м.  Породи цих дайок 
ідентифікуються як олівінові меланефелініти або мельтейгіт-порфіри. Вважається, що ці олівінові 
меланефелінітами, є субвулканічними аналогоми олівінових мельтейгітів, якупірангітів і ійолітів, що 
утворюють Городницьку, Глумчанську і Болярківську інтрузії, але вони є менш еродованими і з 
вищими вмістом лугів. Вміщуючими породами для них є діорити, які поки що умовно відносяться до 
осницького комплексу палеопротерозою. В екзоконтах дайок лужно-ультраосновних порід діорити 
фенітизовані. 

Болярківска інтрузія розкрита двома свердловинами (похила і вертикальна), пройденими в 
межах еліпсової магнітної аномалії інтенсивністю близько 100 нТл, що має довжину понад 500 м і 
ширину до 150 м. Згідно з геологічним і геофізичним даними, інтрузія потужністю близько 10 м круто 
(більше 80°) падає на південний захід, розсікаючи біотит-мікроклін-плагіоклазові гранітоїди. Гранітоїди 
інтенсивно фенітизовані. Зона фенітизаціі становить 5-7 м. Інтрузія складена олівіновими 
мельтейгітами і підпорядкованими їм ійолітами і якупірангітами, різною мірою амфіболізованими   [3]. 

На Глумчанській ділянці лужно-ультраосновні породи близькі за складом до порід 
Городницької інтрузії. Просторово дайки суміщені з Глумчанською кільцевою структурою, яку розсікає 
Покошівська зона розломів північно-східного простягання, до якої приурочені дайки лужно-
ультраосновних порід. Дайки простежені по простяганню на 1,5 км. Вони мають невелику потужність 
(до 1,5 м) і круте падіння на захід. Більш розкристалізованими та еродованими є Глумчанські інтрузії, 
породи яких інтенсивно амфіболізовані. В той же час нефелін та олівін заміщені вторинними 
мінералами [2]. Схоже на те, що значно еродованим є прояв фенітів Березової Гаті, де наявні доволі 
потужні тіла апогранітоїдних фенітів, а серед останніх біотизовані і цеолітизовані породи не 
зясованого генезису (можливо первинні лужно-ультраосновні). 

На прикладі Глумчанських проявів лужних ультрабазитів можна побачити, що лужні 
ультрабазити можуть утворювати ланцюжки магматичних тіл близького речовинного складу, які 
лежать в зонах тектоно-магматичної активізації північно-східного простягання з азимутом 32-34º. 
Аналогічна ситуація спостерігається і на Болярській ділянці. Дайкоподібна інтрузія залягає в зоні 
північно-східного простягання, але з дещо більшим аимутом (41º), причому ця зона не проявляється в 
магнітних зйомках масштабу 1:25 000  [2, 3]. 

Отже, на північному сході Українського кристалічного щита виявлено дрібні інтрузії лужно-
ультраосновних порід, віком приблизно в 2,0 млрд.р. Ці інтрузії приурочені до зон  глибинних  
розломів, і знаходяться поблизу однойменних населених пунктів: Городниця, Болярка, Глумча та 
Губків. Лужно-ультраосновні породи представлені здебільшого олівіновими меланефелінітами, 
якупірангітами, мельтейгітами та ійолітами.. Вважається, що породи є слабо диференційованими 
похідними примітивної мантійної магми, близької за складом до олівінового меланефелініту. 

 
1. Кривдік С.Г., Цимбал С.М., Гейко Ю.В. «Протерозойський щелочно-ультраосновной магматизм 

северо-западной части УЩ, как индикатор кимберлито-образованиия», Мінералогічний журнал 5/6, 
том 25, стр 57-69, 2003 р. 
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нижнього протерозою північної частини Українського щита, Записки Укр. мінерал. т-ва. - 2015. - Т. 12. - 
С. 54-75.  
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GEOLOGICAL CONDITIONS OF LOCATION OF ALKALINE-ULTRABASIC ROCKS OF 
THE NORTH-WESTERN PART OF THE UKRAINIAN SHIELD 

 
In the north-western part of the Ukrainian Shield, on the territory of the Novgrad-Volyn block, we 

revealed several findings of alkaline-ultrabasic rocks. These rocks form small intrusions and dykes 
(Gorodnytska, Glumchanska, Bolyarkivska, Gubkivska and Pokoshivska dykes) [1, 2]. 

Taking into account the extreme eastern formation of alkaline-ultrabasic rocks (phoenites from 
Beresove Ghat) and the extreme western occurence (Gubkivska)  the area of alkaline-ultrabasic rocks 
stretches from southeast to northwest for about 100 km, and from north to south also for about 100 km. In 
the Gubkiv formation three close dykes were found - ultrabasic rocks- The thickness of which is 1.1 m, 1.65 
m and 1.0 m. The rocks of these dykes are identified as olivine melanephelinites or melteigite porphyries. It 
is believed that these olivine melanephelinites are subvolcanic analogues of olivine melteigites, such as  
jacupirangite and ijolites, which form Gorodnytska, Glumchanska and Bolyarkivska intrusions. Also they are 
less eroded and have a higher alkali content. The host rocks for them are diorites, which so far belong to the 
Paleoproterozoic Osnitsky complex. Diorites are fenitized in exocontates of alkaline-ultrabasic rocks. 

The Bolyarkivska intrusion was opened by two wells (inclined and vertical) drilled within an elliptical 
magnetic anomaly with an intensity of about 100 nT, which is more than 500 m long and up to 150 m wide.  
According to geological and geophysical data, an intrusion with a thickness of about 10 m abruptly (more 
than 80 °) falls to the southwest, dissecting biotite-microcline-plagioclase granitoids. Granitoids are 
intensively fenitized. The zone of fenitization is 5-7 m. The intrusion is composed of olivine melteigites and 
their subordinate iolites and yakupyrangites, amphibolized to varying degrees [3]. 

In the Glumcha area, alkaline-ultrabasic rocks are similar in composition to the rocks of the 
Gorodnytska intrusion. Spatially, the dykes are combined with the Glumcha ring structure, which is 
intersected by the Pokoshiv fault zone of the north-eastern extension, to which the dykes of alkaline-
ultrabasic rocks are confined. Dikes are traced for 1.5 km. They have a small thickness (up to 1.5 m) and a 
steep drop to the west. More crystallized and eroded are Glumcha intrusions, which rocks are intensively 
amphibolized. At the same time, nepheline and olivine are replaced by secondary minerals [2]. It seems that 
the Beresove Ghat formation of phoenites is significantly eroded, where there are quite powerful bodies of 
apogranitoid fenites, and among the latter biotic and zeolitized rocks of unknown elucidation (possibly 
primary alkaline-ultrabasic). 

On the example of Glumcha formation of alkaline ultrabasites we can see that alkaline ultrabasites 
can form chains of magmatic bodies of similar material composition, which lie in the zones of tectonic-
magmatic activation of the northeastern extension with azimuth 32-34º. A similar situation is observed in the 
Bolyarka area. Dyke-like intrusion occurs in the northeastern zone, but with a slightly larger aimut (41º), and 
this zone is not formed in magnetic surveys at a scale of 1:25 000 [2, 3]. 

So, small intrusions of alkaline-ultrabasic rocks, approximately 2.0 billion years old, were found in the 
northeast of the Ukrainian Crystal Shield. These intrusions are confined to the zones of deep faults, and are 
located near the settlements of the same name: Gorodnytsia, Bolyarka, Glumcha and Gubkiv. Alkaline-
ultrabasic rocks are mostly represented by olivine melanephelinites, such as pyrangites, melteigites and 
ijolite. 

 
1. Kryvdik S.G., Tsymbal S.M., Geiko Yu.V. (2003). “Proterozoic alkaline-ultrabasic magmatism of the 
north-western part of the USh, as an indicator of kimberlite formation”, Mineralogical Journal 5/6, volume 25, 
pp. 57-69. [in Russian]. 
2. Tsymbal S.M. (2015). Mineral satellites of diamond from conglomerates and sandstones of the White 
Cow world of the Lower Proterozoic of the northern part of the Ukrainian Shield, Notes Ukr. mineral. t-wa. - 
V. 12. - P. 54-75. [in Ukrainian]. 
3. Tsymbal S.M, Tsymbal Yu.S, Sobolev V.B. (2015). Xenocrysts of mantle minerals from alkaline-
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V. 37, № 4. - P. 5-20. [in Ukrainian]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЛУЖНО-УЛЬТРАОСНОВНИХ ПОРІД ГЛУМЧАНСЬКОЇ ДІЛЯНКИ 
 

В північно-західній частині Українського щита, неподалік від сіл Велика Глумча та Мала Глумча 
знаходиться однойменна Глумчанська інтрузія та ряд дайок лужно-ультраосновного складу.  
Глумчанська зона дайок має північно-східне простягання, ширину 100-200 м і довжину 10-15 км та є 
центральною частиною Олевсько-Новоград-Волинського дайкового поясу [1].  

У геологічній будові Глумчанської ділянки беруть участь докембрійські ультраметаморфічні, 
інтрузивні та кайнозойські осадові породи. Плагіомігматити та плагіограніти шереметівського 
комплексу та двопольовошпатові діорити, які на єкзоконтах лужних інтрузій фенітизовані. 

На північний схід від с.Мала Глумча розташована зона дайок олівінових меланефелінітів, 
мельтейгітів, і кварцових порфірів (ріолітів), а також малі інтрузії якупірангітів і мельтейгітів. В 
південній частині Глумчанської зони знаходиться 5-6 дайок олівінового меланефелініту і 
порфіровидного мельтейгіту [1].  

Олівінові меланефелініти мають порфірову структуру. Вкрапленики темноколірних мінералів 
розподілені нерівномірно, вміст яких коливається від 20-60%. Вони часто амфіболізовані і з первинних 
мінералів залишився тільки клінопіроксен. Головні мінерали лужних порід – клінопіроксен, олівін (20-
30%), нефелін, другорядні — біотит, калішпат, сфен, альбіт, епідот, ортоклаз або санідин. Олівін 
інтенсивно заміщується амфіболом, клінопіроксен – флогопітом та амфіболом, хоча подекуди 
спостерігаються незмінені вкрапленики клінопіроксену. Альбіт присутній у основній масі і нерідко 
утворює дрібні міаролоподібні виділення. Ксеноморфний нефелін (до 20%) заміщений серицитом, 
цеолітом та шпреуштейном. Також в породах наявний біотит, що має залізитсість до 48% та низьку 
титаністисть (до 1,9% TiO2). Найменш змінені породи дайок містять від 42 до 46% SiО2; близько 1% 
TiО2; 9-11% Al2O3; 2-6% Fe2O3; 5-9% FeО; 0,2-0,3% MnО; 13-19% MgО; 5-11% CaО; 2,4-4-4,5% Na2O; 
2,5-5,1% K2O; 0,2-0,5% P2O5. За складом вони є лужними породами натрієво-калієвого ряду [2]. 

Більш ранні дайкові мельтейгіти подібні до описаних меланефелінітів, але більш 
розкристалізовані, порфіровидні, з середньо-дрібнозернистою основною масою. Крім ксеноморфного 
спостерігалися ідіоморфні  виділення нефеліну. Свіжим нефелін не зберігся, вміст його  до 20%. 

Якупірангіти суттєво амфіболізовані. Структура порід порфіровидна, зумовлена наявністю 
зерен амфіболів розміром від 1,5 до 6 мм. Ці породи середньозернисті, масивні, складаються з 
амфіболів (70-83%), клінопіроксену (7-20%?), альбіту (до 10%), епідоту, вторинних мінералів по 
заміщеному нефеліну. Амфібол зональний: в центрі зелено-буруватий і бурувато-зелений, по краях – 
синьо-зелений (сублужний або лужний). Проміжки між крупними виділеннями зонального амфіболу 
виповнені альбіт-амфіболовою основною масою з домішкою епідоту та карбонату. За складом серед 
амфіболів виділені збагачені натрієм титанисті гастингсити, еденіти та різновиди проміжного складу 
рядів еденіт-катофорит і гастингсит-катофорит. Рідко спостерігається клінопіроксен типу діопсид-
саліту, включений у рогову обманку.  Часто є дрібні включення хромшпінелі або магнетиту. 

Акцесорні мінерали у всіх різновидах порід цієї інтрузії представлені апатитом, сфеном, 
ільменітом, хромдіопсидом і хромшпінелідами. Для ільменіту характерний високий вміст MnО (до 
11%), а серед хромшпінелідів діагностовано низькозалізисті магнеохроміти (Cr2O3 – 51,5%, MgО – 
15,3%, FeO –12,9%, Al2O3 – 19,2%).  

Хромдіопсиди із Глумчанських інтрузій мають підвищений вміст Al2O3 (3–4%), більша частина 
якого розраховується на жадеїтовий мінал. Для діопсиду й хромдіопсиду характерно низький вміст 
TiО2 – 0,3-0,6%.  

На спектрах розподілу РЗЕ в лужно-ультраосновних породах із Глумчанських дайок 
простежується доволі чіткий неодимовий максимум. Важливою геохімічною особливістю також є 
низький вміст некогерентних елементів-домішок, зокрема Nb (3-12 г/т), Zr (19-20 г/т), Y (8-15 г/т), РЗЕ 
(60-80 г/т) [1, 2].  
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FEATURES OF ALKALINE-ULTRABASIC ROCKS OF THE GLUMCHA AREA 
 
In the north-wesIn the north-western part of the Ukrainian Shield, the Glumcha˙s intrusion and a few 

of alkaline-ultrabasic dykes were found near the villages of Velyka Glumcha and Mala Glumcha. The 
Glumcha˙s dyke zone has a north-eastern extension, 100-200 m wide and 10-15 km long. It˙s formed in the 
central part of the Olevsk-Novograd-Volyn dyke belt [1].  

Precambrian ultrametamorphic, intrusive and Cenozoic sedimentary rocks take part in the geological 
structure of the Glumcha area. Plagiomigmatites and plagiogranites of the Sheremet complex and two-
feldspar diorites, which are fenitized on alkaline intrusion exocontaсt.To the northeast of the village of Mala 
Glumcha there is a zone of dikes of olivine melanephelinites, melteigites, and quartz porphyries (rhyolites), 
as well as small intrusions of  jacupirangites and melteigites. In the southern part of the Glumcha zone there 
are 5-6 dykes of olivine melanephelinite and porphyry melteigite [1].   

Olivine melanephelinites have a porphyres structure. Inclusion of dark minerals are unevenly 
distributed, the content of which ranges from 20-60%. They are often amphibolized and only clinopyroxene 
remains from the primary minerals. The main minerals of alkaline rocks - clinopyroxene, olivine (20-30%), 
nepheline, secondary - biotite, feldspar, titanite, albite, epidote, orthoclase or sanidine. Olivine is intensively 
replaced by amphibole, clinopyroxene - phlogopite and amphibole, although in some places there are 
unchanged inclusions of clinopyroxene. Albite is present in the bulk and often forms small myarol-like forms. 
Xenomorphic nepheline (up to 20%) is replaced by sericite, zeolite and spreustein. Also in the rocks there is 
biotite, which has iron content up to 48% and low titanium (up to 1.9% TiO2). The least altered breeds of 
dykes contain from 42 to 46% SiO2; about 1% TiO2; 9-11% Al2O3; 2-6% Fe2O3; 5-9% FeO; 0.2-0.3% MnO; 
13-19% MgO; 5-11% CaO; 2.4-4-4.5% Na2O; 2.5-5.1% K2O; 0.2-0.5% P2O5. In composition, they are 
alkaline rocks of the sodium-potassium series [2]. 

Earlier dykes of melteigites are similar to the described melanephelinites, but more crystallized, 
porphyritic, with a medium-fine-grained bulk. In addition to xenomorphic, idiomorphic secretions of nepheline 
were observed. Fresh nepheline is not preserved, its content is up to 20%. 

Jakupyrangites are also amphibolized. The structure of rocks is porphyritic, due to the presence of 
amphibole grains ranging in size from 1.5 to 6 mm. These rocks are medium-grained, massive, consisting of 
amphiboles (70-83%), clinopyroxene (7-20%?), Albite (up to 10%), epidote, secondary minerals for 
substituted nepheline. Amphibole zonal: in the center greenish-brownish and brownish-green, on the edges - 
blue-green (subalkaline or alkaline). The gaps between the large secretions of zonal amphibole are filled with 
albite-amphibole bulk with an admixture of epidote and carbonate. Among the amphiboles, titanium-enriched  
hastingsite, еdenite, and varieties of the intermediate composition of the Edenite-Catophorite and 
Hastingsite-Catophorite series are distinguished among the amphiboles. Clinopyroxene of the diopside-salite 
type included in hornblende is rare. There are small inclusions of chromium spinel or magnetite. 

Accessory minerals in all species of rocks of this intrusion are apatite, sphene, ilmenite, chromium 
diopside and chromium spinel. Ilmenite is characterized by a high content of MnO (up to 11%), and among 
chromium spinels low-iron magneochromites (Cr2O3 - 51.5%, MgO - 15.3%, FeO - 12.9%, Al2O3 - 19.2%) 
were diagnosed. 

Chromdiopsids from Glumcha intrusions have a high content of Al2O3 (3–4%), most of which is 
based on jadeite minal. Diopside and chromium diopside are characterized by a low content of TiO2 - 0.3-
0.6%. 

The distribution spectra of REE in alkaline-ultrabasic rocks from the Glumchansk dykes show a fairly 
clear neodymium maximum. An important geochemical feature is also the low content of incoherent impurity 
elements, in particular Nb (3-12 g / t), Zr (19-20 g / t), Y (8-15 g / t), REE (60-80 g / t) [1, 2]. 
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СТРУКТУРНО-МІНЕРАЛОГІЧНІ ТА ХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОГО КСЕНОЛІТУ К4 
З МЕТЕОРИТА КРИМКА (LL3.1) 

 
У звичайному хондриті Кримка (LL3.1) було знайдено новий тонкозернистий ксеноліт К4 [2]. За 

відношенням SiO2/MgO він належить до групи вуглистих хондритів [6], однак за валовим хімічним 

складом – відмінний від підгруп цих хондритів [3]. Його відрізняє істотне збагачення сульфідами 
заліза, наявність високотемпературних мінералів і субмікронних кристалів графіту [2]. 

Макроскопічно у полірованому шліфі хондриту ксеноліт розміром 1,3х2 мм має темний колір, 
еліпсоподібну форму, тонкозернисті будову та оболонку. Мікроскопічно було відмічено його комірчасту 
будову, яка складена  матрицею сульфіду заліза з окремими крупними силікатними зернами, 
силікатними ділянками та реліктами фаз нікелистого заліза всередині. Мінеральний склад 
представлений переважно сульфідами заліза та силікатами – олівіном (Fa4,67-43,4), Са-бідним (Fs3.74-

29.7En65.6-95.5Wo0.00-4.76) і Са-багатим (Fs11.8-19.8En46.6-65.5Wo15.7-41.6) піроксенами. В акцесорних кількостях 
наявні теніт і графіт, а в поодиноких випадках – плагіоклаз (Ab40,2An58,8Or1,08), камасит, хроміт, Са-
фосфат та високотемпературні шпінель (мас. % - 71,6 Al2O3, 21,3 MgO, 12,5 FeO, 1,36 CaO, 0,93 Cr2O3, 
0,73 TiO2 і 0,61 V2O5) і гібоніт (мас.% - 85,6 Al2O3, 8,60 CaO, 2,88 FeO, 1,68 MgO і 1,28 TiO2). У 
троїлітовій матриці ксеноліту також відмічено зональні олівінові (Fa44-46) та однорідні і ексцентрично-
променисті піроксенові (Fs21En71Wo8) мікрохондри. 

Відповідно до відношення SiO2/MgO (1,40) у валовому хімічному складі, ксеноліт складений 
вуглистою речовиною [6], однак, порівняно з СІ хондритами [3], він збагачений сіркою, FeO і відповідно 
збіднений на MgO і SiO2, а також Al2O3 і СаО. Ймовірно нижчий вміст Al2O3 та СаО у ксеноліті 
викликаний меншим вмістом високотемпературних мінералів. 

На відміну від ксеноліту його тонкозерниста оболонка за будовою, мінеральним та хімічним 
складом є аналогічною до тонкозернистих оболонок хондр метеориту Кримка [1]. 

Висновки: 1. У хондриті Кримка знайдено ще один вуглистий ксеноліт, який має акреційну 
природу і за деякими мінералогічними характеристиками та хімічним складом не відповідає жодній з 
відомих хімічних підгруп вуглистих хондритів. Наявність мікрокристалів графіту та реліктів вуглистої 
речовини наближає його до ксенолітів К1, К3 [5] та Gr1-Gr7  [4] хондриту Кримка. 2. Ксеноліт сильно 
збагачений сульфідами заліза, що може бути пов’язано з неоднорідним розподілом мінеральних 
фракцій в пиловій компоненті протопланетної туманності, який міг мати як локальний, так і 
поширеніший характер. 3. В агломераційний період ксеноліт К4 акреціював на свою поверхню 
частково окиснений пил в тій же зоні протопланетної туманності, що і інші ксеноліти та хондри 
метеорита Кримка. 
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TEXTURAL, MINERALOGICAL AND CHEMICAL FEATURES OF A NEW XENOLITH K4 FROM THE KRYMKA CHONDRITE 
(LL3.1) 

 
A new fine-grained xenolith K4 was found in the ordinary Krymka chondrite (LL3.1) [2]. In terms of 

SiO2/MgO ratio, the xenolith belongs to a group of carbonaceous chondrites [6], although it bulk chemical 
composition differs from any known subgroup of the chondrites [3]. It is characterized by significant 
enrichment in iron sulfides, the presence of high-temperature minerals and submicron graphite crystals [2]. 

Macroscopically, in a polished section of the chondrite, the xenolith is 1.3x2 mm in size, has a dark 
color, elliptical shape, a fine-grained texture and rim. Microscopically, it has cellular texture which is 
composed of an iron sulfide matrix with individual large silicate grains, silicate areas and relics of nickel-iron 
phases inside. A mineral composition is mainly presented by iron sulfides and silicates - olivine (Fa4.67-43.4), 
Ca-poor (Fs3.74-29.7En65.6-95.5Wo0.00-4.76) and Ca-rich (Fs11.8-19.8En46.6-65.5Wo15.7-41.6) pyroxenes. Taenite and 
graphite in accessory quantities, and plagioclase (Ab40.2An58.8Or1.08), kamacite, chromite, Ca-phosphate and 
high-temperature spinel (wt.% - 71.6 Al2O3, 21.3 MgO, 12.5 FeO, 1.36 CaO, 0.93 Cr2O3, 0.73 TiO2 and 0.61 
V2O5) and hibonite (wt.% - 85.6 Al2O3, 8.60 CaO, 2.88 FeO, 1.68 MgO and 1.28 TiO2) in some cases are 
present. Zonal olivine (Fa44-46), homogeneous and radial pyroxene (Fs21En71Wo8) microchondrules were also 
observed in the troilite matrix of the xenolith.  

According to the ratio of SiO2/MgO (1.40) in the bulk chemical composition, the xenolith is composed 
of carbonaceous material [6], however, compared with CI chondrites [3], it is enriched in sulfur, FeO and 
respectively depleted in MgO, SiO2, Al2O3 and CaO. Probably the lower content of Al2O3 and CaO in the 
xenolith is caused by the lower content of high-temperature minerals. 

Unlike the xenolith, its fine-grained rim is similar in texture, mineralogy and chemical composition to 
the fine-grained chondrule rims of the Krymka meteorite [1]. 

Conclusions: 1. Another carbonaceous xenolith, which has an accretionary nature and according to 
some mineralogical characteristics and chemical composition does not correspond to any of known chemical 
subgroups of the carbonaceous chondrites is found within the Krymka chondrite. In the presence of graphite 
microcrystals and some relics of carbonaceous matter the xenolith is consistent with the Krymka xenoliths 
K1, K3 [5] and Gr1-Gr7 [4]. 2. The xenolith is highly enriched in iron sulfides, that may be related to 
heterogeneous distribution of mineral fractions within a dust component of the protoplanetary nebula, which 
could have both a local and more widespread character. 3. The xenolith K4 accreted onto its surface a 
partially oxidized dust in the same zone of the protoplanetary nebula as other xenoliths and chondrules 
during the agglomeration period of the Krymka parent body. 
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СОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕНТОНІТУ ЩОДО Cs, Sr, Co ТА Mn В ПРОЦЕСІ 
ОЗОНУВАННЯ МОДЕЛЬНОГО РОЗЧИНУ ТРАПНИХ ВОД АЕС 

 
Поводження з рідкими радіоактивними відходами (РРВ) атомних електричних станцій (АЕС) 

належить до однієї з головних екологічних проблем. На сьогодні з метою зменшення об’єму РРВ на 
українських АЕС застосовується технологія спеціального водоочищення трапних вод, які утворюються 
з різних джерел та збираються у баки-відстійники і баки декантату, об’єм яких складає кілька тисяч 
літрів. У приймальних баках зберігання підтримується лужне середовище (рН > 10). До головних 
джерел формування трапних вод належать: періодична промивка внутрішніх поверхонь обладнання 
та трубопроводів першого і другого контурів АЕС, обробка спецпралень і душових дезактиваційними 
розчинами, для якої використовують розчини з органічними комплексоутворювачами – 
етилендіамінтетраоцтовою (ЕДТА) та щавлевою кислотами (H2C2O4). Радіонукліди, зокрема 60Co та 
54Mn утворюють з даними кислотами стійкі розчинні комплекси, що унеможливлює їх ефективне 
сорбційне вилучення. Тому руйнування металоорганічних комплексів, кобальту і мангану, а також 
феруму, як продуктів корозії металевих частин обладнання контурів АЕС, які знаходяться в зоні 
високої щільності потоків нейтронів і γ-опромінення, може суттєво спростити подальший процес 
переробки трапних вод АЕС. Одним з ефективних і відносно простих окиснювальних методів 
руйнування оксалатів, ЕДТА та інших органічних сполук у водних розчинах вважається озонування. 
Для підвищення адсорбційної активності глинистих сорбентів з метою дезактивації радіаційно-
забруднених водних середовищ застосовують різні сорбційно-реагентні сполуки, зокрема, солі 
феруму, алюмінію, мангану та інших. Тому для підвищення ефективності при застосуванні 
окиснювально-осадового сорбційного способу дезактивації трапних вод перспективною є розробка 
умов одночасного окиснювального розкладу органічних сполук озоном і сорбції продуктів розкладу і 
радіонуклідів на природних сорбентах. 

Для проведення дослідження було використано Дашуківський бентоніт Черкаського родовища 
(II шар), який складається з головного породоутворюючого мінералу - монтморилоніту (65 - 70 %) і 
другорядного мінералу – кварцу (20 - 25 %). Мінералізація робочого модельного розчину складала – 
7 г/дм3; вихідна концентрація конкуруючих катіонів: Fe2+ – 5 мг/дм3; Mn2+ – 10 мг/дм3; Ca2+ – 5 мг/дм3. У 
вихідний розчин додавали мітку радіоактивного 137Cs, а в якості хімічних аналогів інших радіонуклідів 
використовували солі стабільних елементів Sr, Co, Mn. 

Фазовий склад бентоніту представлений основним породотвірним мінералом 
монтморилонітом і другорядним мінералом – кварцем. Ферумовмісні фази представлені Fe(II)-Fe(III) 
шаруватими подвійними гідроксидами, гетитом і магнетитом, а мангановмісні фази – гаусманітом, 
оксидом мангану (ІІ) і оксигідроксидом мангану. Ферумо- і мангановмісні фази, осаджені в процесі 
озонування на бентонітові зразки знаходяться переважно на поверхні бентоніту і являють собою 
слабко окристалізовані або аморфізовані структури. Величини питомої поверхні для бентонітів, з 
утвореним на їх поверхні сполук феруму і мангану, збільшуються і дорівнюють 55 і 51 м2/г, відповідно, 
при концентрації солей феруму 50 мг/дм3 і мангану 100 мг/дм3 у трапних водах, що перевищує 
аналогічні величини для природного бентоніту (34,2 м2/г) і збільшує сорбцію Cs бентонітом. 

Визначено ступені вилучення досліджуваних радіонуклідів в процесі озонування модельного 
розчину трапних вод за присутності природного бентоніту Черкаського родовища з модельного 
розчину із типовою для трапних вод АЕС концентрацією конкуруючих катіонів (Fe2+ – 5 мг/дм3; Mn2+ – 
10 мг/дм3; Ca2+ – 5 мг/дм3): Cs – 78 %; Sr – 97,55 %; Co – 96,5 %; Mn – 99,7 %. З точки зору 
ефективності вилучення Cs і Co цілком допустимим є збільшення вихідної концентрації конкуруючих 
катіонів у розчині до: Fe2+ – 50 мг/дм3; Mn2+ – 100 мг/дм3; Ca2+ – 50 мг/дм3, а при вилученні Sr і Mn до: 
Fe2+ – 500 мг/дм3; Mn2+ – 1000 мг/дм3; Ca2+ – 500 мг/дм3. Встановлено, що збільшення концентрацій 
конкуруючих катіонів у модельному розчині практично не впливає на ступінь сорбції радіонуклідів, а 
при порівняно великих концентраціях призводить до зменшення ефективності сорбції. Тобто, бентоніт 
є основним сорбентом, а сполуки – солі феруму (ІІ), мангану (ІІ) та кальцію (ІІ) відіграють другорядну 
роль у процесах сорбції і можуть за високої концентрації блокувати активні сорбційні центри бентоніту. 

 
1. Поводження з радіоактивними відходами при експлуатації АЕС: Звіт. Київ: ДП «НАЕК 
«Енергоатом», 2016. 137 c. 
2. Ключников А. А., Пазухин Э. М., Шигера Ю. М. Радиоактивные отходы АЭС и методы обращения с 
ними. Київ : Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, 2005. 487 с. 
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SORPTION PROPERTIES OF BENTONITE CONCERNING Cs, Sr, Co AND Mn IN THE 
PROCESS OF NPP TRAP WATERS OZONATION 

 
Treatment of liquid radioactive waste (LRW) from nuclear power plants (NPP) is one of the main 

environmental problems. Today to reduce the LRW volume, a special drain water treatment technology is 
applied at the Ukrainian NPPs. The LRW come from various sources and are collected in settling tanks and 
decanters with the volume of several thousand liters. In the collection tanks, an alkaline (рН > 10) 
environment is maintained. The main sources of drain water are routine washing of the internal surfaces of 
the equipment and pipelines of the first and second NPP circuits, and cleaning of special laundries and 
showers with decontamination solutions such as solutions with organic complexing agents – 
ethylenediaminetetraacetic (EDTA) and oxalic (H2C2O4) acids. Radionuclides, for example, 60Co and 54Mn 
form stable soluble complexes with these acids, which makes their efficient sorption extraction impossible. 
The initial destruction of organometallic complexes of cobalt, manganese and iron as the corrosion products 
of the NPP circuit metal equipment that is located in the zone of high neutron flux density and γ-irradiation 
can significantly simplify the further treatment of the drain water from the nuclear power plants. Ozonation is 
considered to be one of the efficient and relatively simple oxidative methods of destruction of oxalates, EDTA 
and other organic compounds in aqueous solutions. To increase the adsorption activity of clay sorbents used 
for decontamination of the radiation-contaminated aqueous media, various sorption-reagent compounds, for 
example, iron, aluminium, manganese and other salts are added. Thus, in order to increase the efficiency of 
the combined oxidative-sedimentary sorption method for the drain water decontamination, a procedure for 
simultaneous oxidative decomposition of organic compounds by ozone and sorption of the decomposition 
products and radionuclides on natural sorbents should be developed. 

We used Dashukivskyi bentonite of the Cherkasy deposit (II layer) in our study. The main 
rock-forming mineral of bentonite is montmorillonite (65 - 70 %), the secondary mineral – quartz (20 – 
25 %).Mineralization of the simulated solution used in our study was 7 g/dm3. The radioactive tracer 137Cs 
and salts of stable elements of Sr, Co, Mn as chemical analogues of the related radionuclides were added to 
the initial solution.  

The phase composition of bentonite is presented by the main rock-forming mineral montmorillonite 
and secondary mineral quartz. Iron-containing phases are Fe(II)-Fe(III) layered double hydroxides, goethite 
and magnetite, and manganese-containing phases – hausemannite, manganese oxide (II) and manganese 
oxyhydroxide. During ozonation, iron- and manganese-containing phases were mainly deposited on the 
bentonite surface. They are weakly crystallized or amorphized structures. At the concentration of salts of iron 
(50 mg/dm3) and manganese (100 mg/dm3) in the drain water, the specific surface area of bentonite after 
formation of iron and manganese compounds on the bentonite surface increases and equals to 55 and 
51 m2/g, respectively, which exceeds the similar values for natural bentonite (34.2 m2/g). 

The degree of radionuclide removal from the simulated solution with typical for NPP drain water 
concentration of competing cations (Fe2+ – 5 mg/dm3; Mn2+ – 10 mg/dm3; Ca2+ – 5 mg/dm3) during ozonation 
of the simulated drain water solution in the presence of natural bentonite of the Cherkasy deposit is as 
follows: Cs – 78%, Sr – 97.55%, Co – 96.5 %, Mn – 99.7 %. From the point of view of the efficiency of Cs 
and Co removal, the initial concentration of competing cations in the solution can be increased to: Fe2+ – 
50 mg/dm3, Mn2+ – 100 mg/dm3, Ca2+ – 50 mg/dm3, and to: Fe2+ – 500 mg/dm3, Mn2+ – 1000 mg/dm3, Ca2+ – 
500 mg/dm3 for Sr and Mn removal. The increase in the concentrations of competing cations in the simulated 
solution has insignificant effect on the degree of radionuclide adsorption. At relatively high concentrations, 
the sorption efficiency decreases. Thus, bentonite is the main adsorbent, while the compounds – salts of 
iron (II), manganese (II) and calcium (II) play a minor role in the sorption processes and can block active 
sorption centers of bentonite at high concentrations. 

 
1. Povodzhennya z radioaktyvnymy vidkhodamy pry ekspluatatsiyi AES. Report (2016). Kyiv: DP «NAEK 
«Energoatom», 137 p. [in Ukrainian]. 
2. Kliuchnikov A. A., Pazukhin E. M., Shygera Yu .M. (2005) Radioaktivnyye otkhody AES i metody 
obrashcheniya s nimi. Kyiv : Institute for Safety Problems Nuclear Power Plants of the National Academy of 
Sciences of Ukraine, 487 p. [in Russian]. 
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