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Загальні дані
Створена - 18.12.2016
Кількість рад, що об'єдналися: 4
Площа територіальної громади: 109,25
км2
Кількість старостинських округів: 3
Чисельність населення громади: 15298
Міське населення: 13318
Сільське населення: 1980
коатуу: 7425810608 1

Тальнівська об’єднана територіальна громада (ОТГ) розташована у
Звенигородському
результатами

районі

Черкаської

області.

Громада

за

добровільного об’єднання Тальнівської міської ради,

Гордашівської, Здобутківської та Соколівоцької сільських рад.

Рис.1. Краєвиди (м. Тальне)

1

утворена

За даними веб-порталу https://decentralization.gov.ua/gromada/540

5

Рис.2. Краєвиди (м. Тальне)
До складу Тальнівської об’єднаної територіальної громади увійшли
наступні населені пункти:
Тальне
Білашки
Левада
Веселий Кут
Вишнопіль
Глибочок
Гордашівка
Заліське
Здобуток
Тарасівка
Зеленьків
Кобринова Гребля
Антонівка
Кобринове

Гуляйка
Колодисте
Корсунка
Довгеньке
Криві Коліна
Чеснопіль
Добрянка
Нова Влівка
Лащова
Легедзине
Лоташеве
Піщана
Лісове
Майданецьке
Новомайданецьке

Мошурів
Онопріївка
Кобиляки
Павлівка Друга
Павлівка Перша
Папужинці
Поташ
Романівка
Шалаське
Соколівочка
Червоне
Степне
Тальянки
Шаулиха
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Мінерально-сировинна база Тальнівської ОТГ
Геологічна характеристика
У геоморфологічному відношенні Черкаська область розташована у
південно-східній частині Східно-Європейської платформи, по середній течії р.
Дніпро.
Гідрографічна

мережа

Тальнівської ОТГ належить до

басейну

Південного Бугу, в яку впадає р. Гірський Тікич - основна водна артерія на
території громади.
За геологічною будовою територія віднесена до закритих трияруснх
районів з простою будовою четвертинного покривного комплексу та
дочетвертинного

недислокованого

комплексу

осадових

утворень

платформенного чохла та складнопобудованим складчастим комплексом
кристалічного фундаменту. Розташована в межах центральної частини
Українського щита, на площі Росинсько-Тікицького мегаблоку (Лисянський
тектонічний блок) Голованівської шовної зони (Ятранський тектонічний блок).
Складнодислокований

фундамент

складають

метаморфізовані

вулканогенні та осадові породи, ультраметаморфічні та інтрузивні утворення
архею-палеопротерозою. У районі найбільш древніми є гнейси та амфіболіти
дністровсько-бузької та росинсько-тікицької серій. Виходи архейських порід на
денну поверхню відомі в районі м. Тальне та по берегах р. Гірський Тікич.
Верхній структурний поверх – платформенний чохол, залягає на
пенепленізованому кристалічному фундаменті з кутовим неузгодженням.
Представлений осадовими утвореннями мезозою та кайнозою потужністю до
250 м, які нерівномірним плащом перекривають нижній поверх, виповнюючи
пониження у кристалічному фундаменті. У будові верхнього структурного
поверху беруть участь два структурних яруси: мезозойський та кайнозойський.
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На території Тальнівської ОТГ цільовим водоносним горизонтом є
водоносний горизонт у тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію.

Родовища, які враховані Державним балансом корисних копалин України
На даний час на території громади налічується 10 родовищ по п’яти
видах корисних копалин: камінь будівельний, каолін вторинний, пісок
будівельний, сировина цегельно-черепична, води підземні.

№
п/п

Запаси станом на
01.01.2021

1.

Тальнівське
Сх околиця м.
Тальне, 1 км на
Пд Сх від
з.ст. Тальне

2.

Корсунське
7,0-8,0 км на Пд Сх
від з.ст. Тальне
Лащівське
0,25 км на Пд Сх від
с. Лащова

3.

Корисні
копалини/
од. виміру

граніт,
тис.м3

мігматит,тис.м3

граніт,тис.м3

Розробляється/
не розробляється
А+В+С1

С2

Позабалансові

Родовище (ділянки)/
місцеположення

Видобуток за 2020 р.

Перелік родовищ корисних копалин, врахованих Державним балансом
запасів корисних копалин станом на 01.01.2021 р.

19973,3

-

-

249,01

7637,0

-

-

-

розробляється 1617,99
ТОВ
«Тальнівське
кар’єроуправління» код 3575379
№ 3905 від
20.06.2006

-

-

7,42

розробляється
ТОВ
Тальнівський
щебзавод»
код 1375038
№ 178 від
29.07.1994
видобування
терміном на 40
р.
не
розробляється

№
п/п

Запаси станом на
01.01.2021

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Західнорижанівське
5 км на Пд Сх від
с. Рижанівка
Піщанське
(Романівське)
25км на ПдСх від
з.ст. Тальне
Кобринівське
ПдЗх околиця
с. Кобринове, 12 км
на Пн Сх від смт
Тальне
Тальнівське
Пн Зх околиця
м. Тальне
Легедзинське
Пн Сх околиця
с. Легедзине, 20 км
від м. Тальне
Тальнівське
(Тальнівська)
Пн Зх околиця
м. Тальне
Тальнівське
(Тальнівська)
м.Тальне, територія
ТОВ "Тальнівський
завод мінвод"

Корисні
копалини/
од. виміру

Розробляється/
не розробляється
А+В+С1

С2

Позабалансові

Родовище (ділянки)/
місцеположення

Видобуток за 2020 р.
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25865,0

-

-

-

каолін вторин.
тис.т

видобування
терміном на 30
р.
не
розробляється

пісок,
тис.м3

не
розробляється

457,0

-

-

-

суглинок,
тис.м3

не
розробляється

288,0

-

-

-

суглинок
тис.м3

не
розробляється

527,0

-

-

-

суглинок
тис.м3

не
розробляється

266,5

-

-

-

підземні питні
води
тис. м3/добу

не
розробляється

0,800

-

-

-

підземні мінеральні води

розробляється
ТОВ
"Тальнівський
завод мінвод»
код 380787 №
4216 від
22.02.2007
видобування
терміном на 20
р.

270,0

-

-

6,4
тис.
м3/рік

м3/добу
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Описи родовищ, які враховані Державним балансом запасів корисних
копалин України
Родовища кристалічних порід
Тальнівське родовище кристалічних порід
Розташоване за 1,0 км на схід від м. Тальне, на території Тальнівської ОТГ
у Черкаській області.
Вперше розвідане експедицією «Укргеолтрест» у 1939-1940 рр.
Протягом 1957-1958 рр. Київським філіалом інституту «Союздорпроект»
проведено дорозвідку родовища. З 1957 р. родовище розробляється
Тальнівським щебзаводом.
У 1994 р. ЗАТ «Тальнівський щебзавод» (нині - ТОВ «Тальнівський
щебзавод») отримано спеціальний дозвіл Держкомгеології України від
29.07.1994 р. №178.
У 2013 р. ТОВ «Георозвідка» згідно з технічним завданням ТОВ
«Тальнівський щебзавод» проведено дорозвідку до абсолютної відмітки -10 м
та геолого-економічну переоцінку запасів кристалічних порід Тальнівського
родовища за матеріалами геологорозвідувальних робіт 1971-1973 рр., 19791980 рр., 1985-1987 рр., 1993-1994 рр., 2000-2003 рр. і 2006 р.
В геологічній будові родовища приймають участь кристалічні породи
росінсько-тікицької серії верхньо-архейського віку і кіровоградського
комплексу нижньо-протерозойського віку та відклади неогенового та
четвертинного віку.
Корисною копалиною на родовищі є порушені вивітрюванням і
незмінені кристалічні породи, представлені гнейсами, кристалічними
сланцями, амфіболітами росінсько-тікицької серії верхньо-архейського віку та
граніто-гнейсами,

мігматитами

і

апліт-пегматоїдними

гранітами

кіровоградського комплексу нижньопротерозойського віку, темно-сірого
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кольору, нерівномірно зернистими, масивними, щільними, тріщинуватими.
Потужність кристалічних порід до абсолютної відмітки -10 м складає від 45,0
до 154,0 м, у тому числі порушених вивітрюванням – від 0 до 8,2 м.
Розкривні породи в контурі підрахунку запасів представлені ґрунтоворослинним шаром потужністю 0-1,5 м, вторинними каолінами потужністю 0–
23,4 м, пісками потужністю 0–9,6 м, жорств’яною корою вивітрювання
потужністю 0–11,6 м та вивітрілими кристалічним породами потужністю 0–
15,3 м.
Загальна потужність розкривних порід складає 3,1 - 50,6 м, у середньому
– 26,8 м; у тому числі ґрунтово-рослинного шару – 0-1,5 м, у середньому – 0,5
м; скельного розкриву – 0 – 15,3 м, у середньому – 3,0 м.
Площа родовища – 43,1 га.
Уся товща корисної копалини випробувана.
Фізико-механічні властивості кристалічних порід характеризуються
показниками, наведеними в таблиці:
№
п/п

Показники

Одиниці
виміру

Граніт
свіжий

1.

Дійсна густина

г/см3

2,62 - 2,68

2.

Середня густина

г/см3

2,52 - 2,70

3.

Пористість

%

0,22 - 0,82

4.

Водопоглинання

%

0,08 – 0,65

5.

Коефіцієнт розм’якшення

%

0,78 – 0,92

6.

Межа міцності на стиск в повітряно-сухому
стані

кгс/см2

1251 - 1929

7.

Межа міцності на стиск в водонасиченому
стані

кгс/см2

965 – 1360

9.

Марка породи за міцністю

«800»– «1400»
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№
п/п

Показники

10.

Втрата міцності після 50 циклів
заморожування

11.

Марка породи за морозостійкістю

Одиниці
виміру

Граніт
свіжий

кг/см2

0,80 – 0,86
F - 50

За результатами фізико-механічних досліджень встановлено, що
кристалічні породи придатні для виробництва щебеню марок «1000»-«1400»
за міцністю, Ст-I за стиранністю і F-150 за морозостійкістю відповідно до вимог
ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Щебінь та гравій щільні природні для будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови» і для виробництва
бутового каменю марок «800»-«1400» за міцністю і F-50 за морозостійкістю
відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-241:2010 «Камінь бутовий. Технічні умови».
Фізико-механічні властивості щебеню:
- об’ємна насипна густина щебеню – 1325 – 1400 кг/м3;
- середня щільність – 2,50 - 2,69 г/см3;
- водопоглинання – 0,4 – 0,5 %;
- вміст зерен слабких порід – 0,9 – 4,7 %;
- вміст пиловидних і глинистих часток – 0,09 – 0,65 %;
- вміст пластинчатих і лещадних часток – 23 – 27 %;
- за подрібненням при стисканні в циліндрі:
- марка щебеню - «1000» – «1400»;
- втрата в масі: 11,5 - 13,6 %;
- за спротивом удару на копрі «ПМ»:
- марка щебеню - «У-75»;
- за стиранням у поличному барабані:
- марка щебеню – «Ст-1»;
- Марка щебеню за морозостійкістю: F – 50.
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Зерновий склад щебеню відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-75-98 для
марок 800-1200 за міцністю та F-50 - F-300 за морозостійкістю.
Відсіви фракції менше 5 мм, отримані під час подрібнення кристалічних
порід на щебінь, характеризуються такими показниками: насипна густина –
1400-1635 кг/см3 , модуль крупності – 2,66 - 2,8; пісок крупнозернистий;
повний залишок на ситі 063 мм – 50,09 - 61,2 %, вміст пиловидних і глинистих
часток – 7,74-8,5 %, глина в грудках відсутня, прохід крізь сито № 016 – 6,9817,7 %, вміст органічних домішок – низький. Зерна за розміром крупніші 5 мм
– відсутні.
Відсів, отриманий у процесі подрібнення корисної копалини, відповідає
вимогам ДСТУ Б В.2.7-210:2010 «Будівельні матеріали. Пісок із відсівів
дроблення вивержених порід для будівельних робіт. Технічні умови»,
придатний для дорожнього будівництва відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-3295 «пісок щільний, природній для будівельних матеріалів, виробів,
конструкцій і робіт. Технічні умови» та для благоустрою, рекультивації і
планування відповідно ДСТУ Б В.2.7-29-95 «Дрібні заповнювачі природні, із
відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів,
конструкцій та робіт. Класифікація».
Гідрогеологічні

умови

родовища

сприятливі

для

видобування

кристалічних порід відкритим способом. Корисна копалина слабо заводнена.
Середньорічний водоприплив у кар’єр за рахунок підземних вод і
атмосферних опадів на кінець відпрацювання родовища буде складати 60
м3/год. Водоприплив за рахунок злив складе – 1150 м3/год.
Гірничотехнічні умови сприятливі для розробки родовища відкритим
способом. Гірничі роботи на Тальнівському родовищі проводяться відповідно
до «Робочого проекту розробки і рекультивації Тальнівского родовища
кристалічних пород», розробленого у 1983 р. КГЕ «Укргеолбудм». Система
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розробки родовища та її параметри апробовані тривалою експлуатацією
родовища.
За умовами залягання і витриманості якості кристалічних порід
Тальнівське родовище відноситься до родовищ простої геологічної будови (1
група) відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр.
Балансові запаси кристалічних порід загальнодержавного значення
Тальнівського родовища, придатних для виробництва щебеню марок 10001400 за міцністю, Ст-I за стиранністю і F-150 за морозостійкістю відповідно до
ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Щебінь та гравій щільні природні для будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови» та для виробництва
бутового каменю марок 800-1400 за міцністю і F-50 за морозостійкістю, якість
якого відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-241:2010 «Камінь бутовий. Технічні
умови», затверджені рішенням ДКЗ України (протокол № 2975 від 08.08.2013
р.) за категоріями в кількості, (тис. м3):
А – 7672; С1 – 13175; А+С1 – 20847, у т. ч.
- порушені вивітрюванням: А – 28, С1 – 313; А+С1 – 341;
- не змінені вивітрюванням: А – 7644, С1 – 12862; А+С1 – 20506.
Родовище розробляється ТОВ «Тальнівський щебзавод» згідно з спеціальним
дозволом на користування надрами з метою видобування кристалічних порід
за № 178 від 29.07.1994 р.
Балансові запаси кристалічних порід згідно з Державним балансом
запасів корисних копалин України «Камінь будівельний» станом на 01.01.2021
р. складають за категоріями, (тис. м3):
А+С1 – 19973,33; у т. ч. А – 7241,4; С1 – 12731,93.
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Рис. 3. Оглядова карта Тальнівського родовища кристалічних порід
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Корсунське родовище мігматитів
Корсунське родовище мігматитів розташоване на відстані 7,0-8,0 км на
південний захід від м. Тальне, в межах території Тальнівської ОТГ, Черкаської
області. на лівому березі р. Гірський Тикич.
Геологорозвідувальні роботи на Корсунському родовищі мігматитів
виконані в 1973-1974 рр. Південно-Українською геологічною експедицією
тресту

«Київгеологія»

згідно

з

технічним

завданням

Черкаського

Облшляхуправління. Запаси мігматитів підраховані до глибини 50 м на площі
22,5 га. Затверджені рішенням УкрТКЗ (протокол від 27.08.1974 №3601).
Район родовища розташований в центральній частині Українського
кристалічного щита. У геологічній будові родовища беруть участь мігматити
нижнього протерозою, кора вивітрювання мезо-кайнозойського віку та
відклади неогенового і четвертинного віку.
Корисна копалина – незмінені та порушені вивітрюванням мігматити, що
залягають під невеликою товщею осадових порід.
Мігматити в межах родовища залягають на глибині 0,0-36,0 м і виходять
на денну поверхню вздовж річки у вигляді скель висотою до 22 м.
Розкривні породи представлені пухкими четвертинними, неогеновими
відкладами, корою вивітрювання та скельними породами – вивітрилими
мігматитами. Потужність розкривних порід складає 10,2 м у тому числі скельні
– 1,7 м.
Гірничотехнічні та гідрогеологічні умови експлуатації родовища
сприятливі для розробки родовища відкритим способом – кар’єром.
Мінералогічний склад: плагіоклаз 45%, амфібол 43%, кварц 5%,
акцесорні (апатит, циркон) від одиничних зерен до 1%, рудні (магнетит,
ільменіт) – від одиничних зерен до 1%.
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Фізико-механічні властивості мігматитів
Найменування показників

Значення показників за рядовими пробами мігматитів
незмінених

порушених вивітрюванням

Дійсна густина, г/см3

2,78

2,75

Середня густина, г/см3

2,72

2,67

Пористість, %

1,89

2,66

Водопоглинання, %

0,28

0,61

1331-1378

1331-1378

Межа міцності на стиск, кгс/см2:
- у водонасиченому стані

Втрата в масі щебеню за дробимістю складає переважно16%, дуже рідко
від 17 до 34%, що відповідає марці «800»-«1000» і «1200».
Опір удару на копрі ПМ – щебінь відповідає марці «У75».
Стиранність в поличковому барабані – відповідає марці «И-1» та «И-ІІ».
За морозостійкістю – «Мрз-50».
Вміст пластинчатих і голчастих зерен у щебені – не більше 15%.
За результатами лабораторних досліджень незмінені та порушені
вивітрюванням мігматити відповідають вимогам ГОСТ 8267-64 та 9128-67, та
придатні для виробництва щебеню будівельного і для асфальто-бетонних
сумішей, а також каменю бутового відповідно до МРТУ 22-33-67.
За складністю геологічної будови Корсунське родовище мігматитів
відноситься до 1 групи відповідно до Класифікації запасів і ресурсів твердих
корисних копалин.
У 2007 р. ТОВ «ГРАНІТ-ТАЛЬНЕ» отримало спеціальний дозвіл від
18.12.2007 №4629 на розробку мігматитів Корсунського родовища терміном
дії до 18.12.2027 р. Спеціальний дозвіл анульований у 2012 році.
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З часу розвідки родовище не розроблялось, запаси корисної копалини
станом на 01.01.2021 р. відповідають затвердженим.
Згідно з Державним балансом запасів корисних копалин України (випуск
№37 «Камінь будівельний»), залишок запасів станом на 01.01.2021 р. складає
за категоріями у кількості (тис.м3): А+В+С1 – 7637,0, у тому числі А – 1743,0, В –
3335,0, С1 – 2559,0, крім того у вибухонебезпечній зоні – 374,0.

Рис. 4. Оглядова карта Корсунського родовища мігматитів
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Лащівське родовище мігматитів
Лащівське родовище мігматитів розташоване на відстані 0,5 км на
південь від с. Лащова, в межах території Тальнівського ОТГ, Черкаської області,
на лівому березі р. Гірський Тикич. Площа родовища 9,8 га.
Геологорозвідувальні роботи вперше були виконані в 1961 р. інститутом
«Укрпроектмісцевпром».

Дорозвідане

в

1973-1974

рр.

інститутом

«Укрколгосппроект». Запаси переоцінені та затверджені в УкрТКЗ (протокол
від 27.09.1974 №3618).
Лащівське

родовище

розроблялось

з

1961

року

різними

підприємствами. У 2006 р. ТОВ «Тальнівське кар’єроуправління» отримало
спеціальний дозвіл від 20.06.2006 №3905 на розробку мігматитів Лащівського
родовища терміном дії до 20.06.2016 р.
У 2014-2015 рр. повторна геолого-економічна оцінка Лащівського
родовища мігматитів виконана фізичною особою Соболевською М.В. за
технічним завданням ТОВ «Тальнівське карєроуправління» до горизонту
+95 м. Роботи проведені камеральним шляхом за матеріалами попередніх
геологорозвідувальних робіт. За результатами робіт ДКЗ України (протокол від
22.07.2015 р.) затверджені промислові залишкові запаси категорії А в межах
проектного кар’єру до горизонту +95 м, які складають 1686 тис. м3, у тому
числі незмінених вивітрюванням – 1664 тис. м3, порушених вивітрюванням –
22 тис. м3.
Район родовища розташований в центральній частині Українського
кристалічного щита. У геологічній будові родовища беруть участь мігматити
уманського комплексу нижньопротерозойського віку, кора вивітрювання
мезо-кайнозойського віку та відклади неогенового і четвертинного віку.
Корисна копалина – незмінені та порушені вивітрюванням мігматити
дрібно-середньозернисті, нерідко порфіровидної структури, масивні, щільні,
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потужністю від 1,0 м до 31,7 м, в середньому 9,8 м, у тому числі потужність
мігматитів порушених вивітрюванням досягає 3,7 м, при середній потужності
0,7 м.
Розкривні породи частково відпрацьовані і представлені ґрунтоворослинним шаром, потужністю до 1,2 м, суглинками, пісками, глиною,
жорствяно-глинистою корою вивітрювання. Загальна потужність розкривних
порід складає 12,3 м.
Питома сумарна активність природних радіонуклідів мігматитів
відповідає вимогам НРБУ-97 , згідно з якими корисна копалина відноситься до
1 класу будівельних матеріалів за радіоактивністю і може використовуватись
у всіх видах будівництва без обмежень.
Гірничотехнічні та гідрогеологічні умови експлуатації родовища
сприятливі для розробки родовища відкритим способом – кар’єром до
відмітки +95 м.
Мінералогічний склад: плагіоклаз 59-72%, мікроклін 5-15%, кварц 1225%, біотит 5-12%, гранат 1-2%, рудні – одиничні зерна.
Фізико-механічні властивості мігматитів
Найменування показників

Дійсна густина, г/см3
Середня густина, г/см3
Пористість, %
Водопоглинання, %

Значення показників за рядовими пробами мігматитів
незмінених
порушених вивітрюванням

2,61-2,68

2,58-2,69

2,59-2,66

2,56-2,67

0,4-0,8

0,4-0,8

0,38-0,87

0,41-0,74

Межа міцності на стиск, кгс/см2:

-

- у повітряно-сухому стані

не визначалась

- у водонасиченому стані

990-1300

після 50 циклів заморожув.

Марка породи за міцністю

не визначалась
800-1200

не визначалась
680
не визначалась
600
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За результатами фізико-механічних досліджень мігматити Лащівського
родовища відповідають вимогам ГОСТ 23845-86 «Породы горные скальные
для производства щебня для строительных работ. Технические требования и
методы испытаний» і ДСТУ Б В.2.7-241:2010 «Камінь бутовий. Технічні умови»,
придатні для виробництва бутового каменю марок 600-1200 за міцністю і F100 за морозостійкістю.
Результати випробувань щебеню:
Значення показників

Найменування показників

незмінених

порушених вивітрюванням

9-11

13

1200

1000

Стиранність в поличковому барабані
(втрата в масі), %:
Марка за стиранністю

16,4-24,1

25,1

Ст-І

Ст-І

Втрата маси після 100 циклів прямим
заморожуванням, %
Марка за морозостійкістю

0,5-2,1

1,8

Дробильність при стиску в циліндрі
(втрата в масі), %
Марка за дробильністю

F-100

Щебінь відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Щебінь та гравій щільні
природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні
умови» для марок 1000-1200 за міцністю і F-100 за морозостійкістю.
Запаси

незмінених

і

порушених

вивітрюванням

мігматитів

загальнодержавного значення Лащівського родовища затверджені станом на
01.01.2015 р. рішенням ДКЗ України (протокол №3398 від 22.06.2015р.) у
кількості за категоріями А– 3898 тис. м3, у тому числі мігматитів незмінених
вивітрюванням – 1664, порушених вивітрюванням – 22 тис. м3, придатних для
виробництва щебеню марок 1000-1200 за міцністю і F-100 за морозостійкістю
відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Щебінь та гравій щільні природні для
будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови» та для
виробництва бутового каменю марок 600-1200 за міцністю і F-100 за
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морозостійкістю, якість якого відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-241:2010
«Камінь

бутовий.

Технічні

умови».

Відсіви

подрібнення

мігматитів

відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-210:2010 «Будівельні матеріали. Пісок із
відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні
умови» і придатні для благоустрою, рекультивації і планування.
За складністю геологічної будови Лащівське родовище мігматитів
відноситься до 1 групи відповідно до Класифікації запасів і ресурсів твердих
корисних копалин.
Згідно з Державним балансом запасів корисних копалин України (випуск
№37 «Камінь будівельний»), залишок запасів станом на 01.01.2021 р. складає
за категорією А– 1618 тис.м3.
Родовище

розробляється

ТОВ

«Тальнівське

карєроуправління»

відповідно до спецдозволу від 20.06.2021 №3905.

Рис. 5. Оглядова карта Лащівського родовища мігматитів
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Родовище вторинних каолінів
Західнорижанівське родовище вторинних каолінів
Розташоване розташоване на території Тальнівської ОТГ Черкаської
області, за 5 км на південний схід від с. Рижанівка. Південно-західна частина
родовища примикає до околиці с. Кобринове, на південний схід від
центральної частини родовища розташоване с. Гусакове.
Родовище розвідане ДП «Центрукргеологія» у 1990-2003 роках за
технічним завданням ВАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів» за рахунок
коштів держбюджету.
Родовище розвідане комплексно. Якість вторинних каолінів оцінена
згідно ТУ–14-8-160-75 із змінами 1,2,3, в якості сировини для вогнетривкої
промисловості; пісків (ГОСТ 379-79) – для виготовлення силікатної цегли;
суглинків (ГОСТ 530-80) – для виробництва цегли.
Загальна площа поверхні родовища складає 2,6 кв. км.
Корисна копалина - вторинні каоліни (тонко-дисперсні пластичні породи
білого, світло-сірого та сірого кольору), які приурочені до аптського ярусу
нижньої крейди. Потужність вторинних каолінів родовища змінюється від 0,3
м до 13,7 м, при середній – 5,54 м в межах кар’єру, потужність розкривних
порід коливається від 44,3 м до 79,4 м, при середній – 66,75 м.
Глибина

залягання

вторинних

каолінів

Західнорижанівського

родовища коливається від 49,0 до 81,9 м. Лінзовидні поклади мають майже
горизонтальне залягання.
Високоякісні вторинні каоліни Рижанівського родовища, як правило,
пов’язані з нижньокрейдовими відкладами підвищеної потужності (10 - 30 м)
і переважною наявністю в їх складі глинистої (каолінової) складової.
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За результатами вивчення мінерального складу встановлено, що
основним породоутворюючим мінералом вторинних каолінів є каолініт (8095%).
В якості домішок присутні: гідрослюда (5-15%), галуазит (до 5%), гібсит
(1-20%), кварц (0-15%), польовий шпат, мусковіт. З аутигенних мінералів
зустрічаються: сульфіди, пірит, гідроокиси заліза, домішки органічної
речовини.
Хімічний склад вторинних каолінів Західнорижанівського родовища.
№№
п.п.

Компоненти

Мінімальний

Вміст компонентів , в %
Максимальний

Середній

1

SiO2

40,62

85,49

48,2

2

Al2O3

22,03

53,02

40,78

3

Fe2O3

0,2

19,4

0,99

4

TiO2

0,15

5,8

1,1

5

в.п.п.

5,6

26,8

15,45

Гірничо-геологічні умови залягання суглинків, пісків та вторинних
каолінів на родовищі характеризується відносно витриманою потужністю
корисної копалини, що дозволяє вести відробку запасів відкритим способом.
Західнорижанівське родовище вторинних каолінів за результатами
детальної розвідки через невитриману потужність та якість продуктивної товщі
відноситься до 2 групи за складністю геологічної будови.
Гідрогеологічні умови родовища складні. Продуктивна товща залягає в
обводненій піщаній товщі, розподіляючи її на надглиняний і підглиняний
водоносні горизонти, які впливають на заводнення родовища. Припливи води,
які очікуються до кар’єру на момент стабілізації, відповідно до розрахунку
будуть складати 3806 м3/добу, з урахуванням атмосферних опадів 4080 м3/добу.
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Згідно радіаційно-гігієничної оцінки вторинні каоліни і породи
розкриття відповідають I класу по радіаційній безпеці і можуть бути
використані у всіх видах будівництва без обмежень.
Згідно з ТЕО тимчасових кондицій, розробку Західнорижанівського
родовища вторинних каолінів планується проводити відкритим способом з
комбінованою системою осушення (кар’єр з пристроєм внутрішніх відвалів).
Осушення

площі

відкритих

робіт

рекомендується

проводити

комбінованим способом, при якому робота свердловин, що понижують воду,
поєднується з прямим кар’єрним водозливом.
Балансові запаси вторинних каолінів Західнорижанівського родовища
затверджені ДКЗ України (протокол № 822 від 10.02.2004 р.), якість яких
відповідає вимогам ТУ У 322-7-00190503-038-95 за категоріями (тис. т): В –
3185,0; С1 – 22680,0; В+С1 – 25865,0 (клас під кодом 111).
Відзначена наявність за межами контуру кар’єру у межах контуру
метрової потужності запасів вторинних каолінів з невизначеним промисловим
значенням за категорією С2 у кількості 1020,7 тис. т (клас під кодом 332).
Відзначена наявність у межах контуру кар’єру:
- 66,9

тис. м3

ґрунтово-рослинного

шару,

придатного

для

рекультивації кар’єру;
- 21074,0 тис. м3 пісків полтавської серії, потенційно придатних для
виготовлення силікатної цегли та каменів;
- 23044,0 тис. м3 суглинків нижнього та верхнього плейстоцену,
потенційно придатних для виготовлення цегли.
Родовище підготовлене до промислового освоєння.
На даний час родовище не розробляється.
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Рис. 6. Оглядова карта Західнорижанівського родовища вторинних
каолінів
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Родовище піску будівельного
Піщанське (Романівське) родовище піску
Родовище знаходиться на території Тальнівської ОТГ Черкаської області
і розташоване за 1,0 км на південний захід від с. Піщане, за 16,0 км на
південний схід від м. Тальне, на лівому березі р. Гірський Тікич. Площа
родовища 10,9 га. Родовище детально розвідане в 1967 році комплексною
геологічною експедицією «Укргеолбудм».
В геологічній будові приймають участь породи четвертинного віку.

1.

№
з/п

Потужність,
м
1,2

Геологічний розріз
Ґрунтово-рослинний шар

2.

Дуже дрібний гумусовий пісок

0,2-2,0

3.

Кварцовий пісок світло-жовтого кольору, дрібно- і
середньозернистий (1 шар)
Кварцовий пісок світло-сірого кольору, дрібнозернистий, з
точковими включеннями зерен марганцю (2 шар).
Кварцовий пісок, жовтого кольору, крупнозернистий (3
шар)

0,8-2,3

4.
5.

1,7-8,7
0,8-5,8

Корисна копалина представлена піском 1, 2 і 3 шарів загальною
середньою потужністю 4,2 м. Середня потужність розкривних порід 0,6 м.
Ґрунтові води відсутні.
Піски вивчались в якості сировини для будівельних робіт (ГОСТ 8736-67),
а також для виробництва цементно-піщаної черепиці (ГОСТ 7487-55).
Хімічний склад піску наступний, %:
SiO2

Al2O3

Fe2O3

TiO2

CaO

MgO

SO3

ппв

94,8695,82

1,86-3,05

0,81-1,00

0,14-0,20

0,30-0,52

сл.

0,01-0,04

0,45-0,98
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Гранулометричний склад піску (%) і модуль крупності:
10

5

2,0-2,5

3,526,0

Повні залишки на ситах, мм
2,5
1,25
0,63

0,118,5

0,579,5

4,581,7

0,315

0,14

28,992,7

54,196,1

пройшло
через
сито
0,14 мм

1,9-45,9

вміст
глин. і
пилув.
часток

1,015,0

Модуль
крупності

1,0-3,5

Для виробництва цементно-піщаної черепиці використовується пісок,
який попередньо просівається через сито розміром 5х5 мм. Марка цементу
400 по ГОСТ 10176-92.
Запаси піску затверджені УТКЗ (протокол №2685 від 15.08.1968 р.) за
категоріями (тис. м3): В+С1 – 462,0, у тому числі В – 158,0; С1 – 304,0. Нетривалий
час родовище розроблялось Тальнівським заводом будматеріалів. Згідно з
Державним

балансом

запасів

корисних

копалин

України

(«Пісок

будівельний», випуск №66) залишок запасів піску станом на 01.01.2021 р.
складає 457,0 тис. м3 за категоріями В+С1. На даний час родовище не
розробляється.

Рис. 7. Оглядова карта Піщанського родовища піску
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Родовища цегельної сировини
Кобринівське родовище цегельної сировини
Родовище розташоване на південно-західній окраїні с. Кобрине в межах
Тальнівської ОТГ Черкаської області, за 12 км на північний схід від залізничної
станції Тальне,

на малопродуктивних орних землях, на лівому березі р.

Гірський Тікич.
Пошукові роботи в 1983-1985 рр. та детальна розвідка в 1985-1987 рр.
проводились

Черкаською

геологорозвідувальною

експедицією

ВГО

«Північукргеологія» за державні кошти з метою забезпечення сировиною
діючого Кобринівського цегельного заводу, який з 1958 року розробляв
родовище з нерозвіданими запасами.
Загальна площа родовища складає 5,1 га.
У геоструктурному відношенні район родовища знаходиться в
центральній частині Українського кристалічного щита.
У

геологічній

будові

родовища

приймають

участь

відклади

четвертинного віку.
Корисна копалина представлена двома різновидами (шарами) еоловоделювіальних суглинків верхньочетвертинного віку:
I шар - суглинок світло-бурого кольору, щільний, потужністю від 1,2 до
1,9 м при середній 1,4 м;
II шар - суглинок лесоподібний палево-жовтого кольору, потужністю від
3,5 до 5,3 м при середній 4,8 м.
Суглинки залягають у вигляді пластоподібного покладу. Загальна
потужність корисної товщі від 4,8 до 6,9 м, середня – 6,2 м.
Розкривні породи по всій площі родовища представлені ґрунтоворослинним шаром потужністю від 0,3 до 0,5 м.
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Підстеляючими породами є суглинок бурого кольору, щільний з великою
кількістю карбонатних включень.
За складністю геологічної будови Кобринівське родовище суглинків
віднесене до родовищ простої геологічної будови (1 група) відповідно до
Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр
України.
Якість корисної копалини оцінювалась відповідно до вимог діючими на
той час ГОСТ 9169-75, ГОСТ 21216-81 та готової продукції ГОСТ 530-80.
Результати фізико-механічних властивостей суглинків:
Суглинок світлобурий
№ з/п

Назва показників

Суглинок палевожовтий

Вміст, %
від

до

від

до

8,3

13,7

3,7

8,9

1.

Число пластичності

2.

Вміст тонкодисперсних фракцій
(менше 10 мкм)

44,26

59,12

33,40

53,95

Вміст крупнозернистих включень
(розміром більше 0,5 мкм)

0,05

0,68

0,01

2,02

0,01

0,37

0,00

0,14

3.

- у тому числі карбонатні:

За результатами фізико-механічних досліджень встановлено, що
суглинки відносяться до помірно- та малопластичної, низькодисперсної
глинистої сировини з низьким вмістом крупнозернистих і карбонатних
включень.
Хімічних склад корисної копалини:
Компоненти, %

SiO2

Суглинок світло-бурий

Суглинок палево-жовтий

вміст, %

вміст, %

62,39-65,76

68,34-70,26
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Суглинок світло-бурий

Суглинок палево-жовтий

вміст, %

вміст, %

Al2O3

9,33-9,73

8,86-8,87

CaO

6,86-8,90

5,33-6,31

MgO

1,27-1,39

1.51-1,55

SO3

0,06-0,07

0,03

Fe2O3

2,34-2,50

2,05-2,11

ТіО2

0,66

0,63-0,7

K2O

1,99-2,08

2,01-2,07

Na2O

0,63-0,72

0,07

Компоненти, %

Кераміко-технологічні властивості суглинків:
Найменування показників

Суглинок світло-бурий

Суглинок палево-жовтий

Вогнетривкість, °С

1190-1200

1200-1210

Ступінь спікливості

не спікливі

не спікливі

Властивості формування:

добрі

добрі

Вологість формування, %

17,86

14,94

Коефіцієнт чутливості до сушіння

0,95

0,59

Повітряна усадка, %%

8,68

5,8

Загальна усадка (%) після випалу при
температурі 1000°С

8,75

4,44

Водопоглинання (%) після випалу при
температурі 1000°С

16,66

15,49

304-351
89-95

161-167
54-71

Межа міцності (кгс/см2) після випалу
при температурі 1000°С:
-

на стиск
на згин

Заводські випробування проводились на діючій технологічній лінії
Кобринівського цегельного заводу при таких технологічних параметрах:
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- склад шихти: суглинки 2 шарів за геологічним заляганням з
додаванням 5% шамота понад 100%;
- спосіб формування – пластичний;
- сушіння – природне, термін – 12 діб;
- брак цегли після сушіння – 2,5%;
- температура випалу – 1000 оС ;
- брак цегли після випалу – 2,1 %;
- марка цегли за міцністю – 75,100
- марка цегли за морозостійкістю – Мрз 15.
За результатами проведених лабораторних і заводських випробувань
встановлено, що суглинки у шихті за геологічним заляганням придатні для
виробництва керамічної рядової повнотілої цегли методом пластичного
формування, в умовах природного сушіння та випалювання при температурі
950-10000С. Марка цегли «75-100» за міцністю, МРЗ - 15 за морозостійкістю
відповідно до вимог ГОСТу 530-80.
Гідрогеологічні умови розробки родовища сприятливі для відкритої
розробки корисної копалини. Корисна копалина не обводнена. Водоприплив
у кар'єр очікується за рахунок атмосферних опадів у кількості 78,3 м3 /добу.
Гірничо-геологічні та гірничо-технічні умови експлуатації родовища
сприятливі для видобування корисної копалини відкритим способом.
За ступенем радіоактивності породи родовища відносяться до 1 класу
згідно з нормами радіаційної безпеки НРБ-76 і корисна копалина може
використовуватись у всіх видах будівництва без обмежень.
Балансові запаси суглинків місцевого значення Кобринівського
родовища затверджені рішенням УкрТКЗ (протокол № 4646 від 02.06.1987 р.)
в якості сировини придатної для виробництва цегли керамічної рядової
повнотілої марки «75-100» за міцністю, F-15 за морозостійкістю, що відповідає
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вимогам ГОСТ 530-80 «Кирпич и камни керамические.» за категоріями в
кількості (тис. м3): А+В – 319, у тому числі А – 135, В – 187.
Родовище розроблялось Кобринівським цегельним заводом з 1958 р., а
з

1996

р.

по

2010 р.

–

Тальнівським

Державно-кооперативним

міжгосподарським будівельно-монтажним об’єднанням "РАЙАГРОБУД".
За даними Державного балансу запасів корисних копалин України
залишок запасів цегельної сировини (суглинків) станом на 01.01.2021 року
складає за категоріями у кількості (тис. м3): А+В – 288, у тому числі за
категоріями А – 122, В – 166.
Приріст запасів можливий в північному напрямку за рахунок орних
земель. На даний час родовище не розробляється.

Рис. 8. Оглядова карта Кобринівського родовища цегельної сировини
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Тальнівське родовище цегельної сировини
Родовище розташоване за 2,5 км на південний схід від м.Тальне, в межах
Тальнівської ОТГ Черкаської області, за 4 км на південний схід від залізничної
станції Тальне, на малопродуктивних орних землях, на правому березі
р. Гірський Тікич.
Вперше

родовище

розвідане

у

1963-1964

рр.

Конторою

геологорозвідувальних робіт і технічної допомоги у виробництві МСХ УРСР на
площі 9,7 га, дорозвідане в 1976-1978 рр. інститутом «Укрколхозпроект» на
площі 2,4 га. Загальна площа родовища складає 12,1 га.
У геоструктурному відношенні район родовища знаходиться в
центральній частині Українського кристалічного щита. У геологічній будові
родовища приймають участь відклади четвертинного віку.
Корисна копалина представлена двома різновидами (шарами) еоловоделювіальних суглинків верхньочетвертинного віку:
I шар - суглинок лесоподібний жовто-бурого кольору, потужністю від 1,4
до 2,5 м;
III шар - суглинок лесоподібний палево-жовтого кольору, потужністю від
2,0 до 5,2 м.
Загальна середня потужність корисної товщі – 5,8 м. Суглинки залягають
у вигляді пластоподібного покладу.
Розкривні породи по всій площі родовища представлені ґрунтоворослинним шаром потужністю від 0,5 до 0,8 м, в середньому - 0,6 м.
Підстеляючими породами є суглинок червоно-бурого кольору.
За складністю геологічної будови Тальнівське родовище суглинків
віднесене до родовищ простої геологічної будови (1 група) відповідно до
Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр
України.
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Якість корисної копалини оцінювалась відповідно до вимог діючими на
той час ГОСТ 9169-75 та готової продукції ГОСТ 530-71.
Гранулометричний склад суглинків, %:
Розмір часток, мм
Назва
порід

0,01-0,005

Вміст
крупнозернистих
включень, в т.ч.
карбонатних

>0,25

0,25-0,05

0,05-0,01

<0,005

Суглинок
жовтобурий

1,0-1,7

2,5-7,8

53,7858,62

12,0-13,08 24,42-26,68

0,08-0,33

Суглинок
жовтий

0,5-1,0 4,0-10,0

62,0666,28

9,06-11,82 17,28-20,70

0,09-0,62

За результатами фізико-механічних досліджень встановлено, що
суглинки

відносяться

до

помірно-

середньопластичної,

низько-

грубодисперсної глинистої сировини з низьким вмістом крупнозернистих і
карбонатних включень.
Хімічних склад корисної копалини, %:
Суглинок
жовто-бурий

Суглинок
жовтий

SiO2

63,86-67,01

60,28-62,82

Al2O3

9,56-9,8

7,96-8,68

CaO

6,58-8,12

10,22-10,57

MgO

1,65-1,90

1,30-1,85

SO3

0,1-0,14

0,12-0,16

Fe2O3

2,07-3,06

2,07-2,34

ТіО2

0,34-0,36

0,35-0,38

впп

8,98-10,46

11,98-14,68

Компоненти

За хімічним складом суглинки – кислі; жовто-бурі суглинки з високим
вмістом барвних оксидів, а жовті з середнім вмістом.
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Кераміко-технологічні властивості суглинків:
Суглинок
жовто-бурий

Суглинок
жовтий

Вогнетривкість, °С

900-1000

900-1000

Ступінь спікливості

не спікливі

не спікливі

Властивості формування:

добрі

добрі

Вологість формування, %

24-25

21-22

Коефіцієнт чутливості до сушіння

1,0-1,2

0,8

Повітряна усадка, %

8,2-9,6

5,9-8,6

Загальна усадка (%)

8,7-9,0

6,3-6,4

Водопоглинання (%)

18,7-18,2

20,1-19,7

Межа міцності (кгс/см2)
- на стиск
- на згин

172-207
59-72

72-110
49-52

Найменування показників

Число пластичності

15,6-16,6

8,6-10,4

Суглинки відносяться до легкоплавкої сировини, не спікливі, малочутливі
та середньочутливі до сушіння, із добрими і задовільними формувальними
властивостями.
Напівзаводські випробування проводились на діючій технологічній лінії
Тальнівського цегельного заводу при таких технологічних параметрах:
- склад шихти: суглинки жовто-бурі – 40%, суглинки жовті – 60%, з
додаванням 5% вугілля АРШ понад 100%;
- спосіб формування – пластичний;
- сушіння – штучне, 36 годин;
- брак цегли після сушіння – 2,5%;
- температура випалу – 980-1000оС,
- брак цегли після випалу – 1,9 %;
- водопоглинання – 11,7-17,6 %;
- марка цегли за міцністю – 100-125;
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- межа міцності (кгс/см2) на стиск –124-200; на згин –17-33,5.
- марка цегли за морозостійкістю – Мрз 15.
За результатами проведених лабораторних і заводських випробувань
встановлено, що суглинки у шихті за геологічним заляганням (суглинки жовтобурі – 40%, суглинки жовті – 60%, 5% вугілля) придатні для виробництва
керамічної рядової повнотілої цегли методом пластичного формування, в
умовах примусового сушіння та випалювання при температурі 980-10000С.
Марка цегли «75-125» за міцністю, МРЗ - 15 за морозостійкістю відповідно до
вимог ГОСТу 530-54.
Гідрогеологічні умови розробки родовища сприятливі для відкритої
розробки корисної копалини. Корисна копалина не обводнена.
Гірничо-геологічні та гірничо-технічні умови експлуатації родовища
сприятливі для видобування корисної копалини відкритим способом.
За ступенем радіоактивності породи родовища відносяться до 1 класу
згідно з нормами радіаційної безпеки НРБ-76 і корисна копалина може
використовуватись у всіх видах будівництва без обмежень.
Балансові запаси суглинків місцевого значення Тальнівського родовища
затверджені рішенням УкрТКЗ (протокол № 2251 від 07.05.1964 р.) в якості
сировини придатної для виробництва цегли керамічної рядової повнотілої
марки «125» за міцністю, F-15 за морозостійкістю, що відповідає вимогам ГОСТ
530-54 «Кирпич и камни керамические.» за категоріями в кількості (тис.м3):
А+В+С1 – 706, у тому числі А –117, В – 293, С1 – 296. За результатами дорозвідки
(на площі 2,4 га) запаси суглинків станом на 01.04.1977 р. затверджені
протоколом НТР «Укрколхозпроект» від 10.01.1978 р. за категоріями в
кількості (тис.м3): А+В+С1 – 137,2, у тому числі А – 71, В – 48,6, С1 – 17,6.
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Родовище розроблялось до 1998 року. На даний час родовище не
розробляється. За даними Державного балансу запасів корисних копалин
України залишок запасів цегельної сировини (суглинків) станом на
01.01.2021 року складає за категоріями у кількості (тис. м3): А+В+С1 – 527, у
тому числі за категоріями А – 68, В – 184, С1 – 275. Приріст запасів можливий за
рахунок орних земель.

Рис. 9. Оглядова карта Тальнівського родовища цегельної сировини
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Легедзинське родовище цегельної сировини
Легедзинське родовище цегельної сировини розташоване на північносхідній околиці с. Легедзине, в межах Тальнівської ОТГ Черкаської області, на
малопродуктивних землях, на лівому схилі р. Гірський Тікич. На південному
заході родовища проходить автомагістраль Черкаси-Умань.
Геологорозвідувальні роботи на родовищі проведені в 2000-2001 рр.
Державною

комплексною

геологорозвідувальною

експедицією

«Укргеолбудм» за державні кошти з метою забезпечення сировиною діючого
Легедзинського цегельного заводу.
Загальна площа родовища складає 5,56 га.
У геоструктурному відношенні район родовища знаходиться в
центральній частині Українського кристалічного щита.
У

геологічній

будові

родовища

приймають

участь

відклади

четвертинного віку.
Корисна копалина представлена трьома різновидами (шарами) еоловоделювіальних лесоподібних суглинків:
- суглинки жовто-бурі потужністю від 0 до 2,7 м,
- суглинки палево-жовті потужністю від 0 до 6,6 м,
- суглинки бурувато-жовті потужністю від 0 до 3,2 м.
Загальна середня потужність суглинків у межах підрахунку запасів
становить від 5,1 м до 9,7 м при середній 6,2 м. Суглинки залягають у вигляді
пластоподібного покладу.
Розкривні породи представлені ґрунтово-рослинним шаром потужністю
від 0,1 до 0,3 м.
Підстеляючими породами є темно-бурі суглинків з великою кількістю
крупнозернистих і карбонатних включень.
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За складністю геологічної будови родовище віднесено до родовищ
складної геологічної будови (2 група) відповідно до Класифікації запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду надр України.
За результатами фізико-механічних досліджень встановлено, що
суглинки відносяться до помірно- середньопластичної сировини з числом
пластичності 7,1-14,9 та до низько- середньодисперсної сировини з низьким
вмістом крупнозернистих і карбонатних включень.
За хімічним складом суглинки – кислі з високим вмістом барвних
оксидів.
За мінералогічним складом суглинки – гідрослюдисті.
За даними випробувань цегли, виготовленої в напівзаводських умовах
отримані наступні результати:
- межа міцності на стиск – 110-144 кг/см2,
- межа міцності на згин – 23-31 кг/см2,
- водопоглинання – 14,2-15,5 %,
- морозостійкість – цегла витримала 25 циклів поперемінного
заморожування-відтаювання,
- сумарний брак цегли після сушіння і випалу – 2-3 %.
За

результатами

лабораторних,

кераміко-технологічних

і

напівзаводських випробувань встановлено, що три різновиди суглинків
родовища у шихті за геологічним заляганням придатні для виробництва цегли
керамічної повнотілої

методом пластичного формування, в умовах

природного сушіння протягом 10-12 діб, при випалюванні 48 годин при
температурі випалу 1000-1020оС що відповідає вимогам ДСТУ Б В. 2.7-61-97
„Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови”.
Максимальна сумарна питома активність природних радіонуклідів у
пробі корисної копалини – 105-113 Бк/кг. За ступенем радіоактивності породи

40

родовища відносяться до першого класу згідно з ДБН В.1.4.-1.01-97 і корисна
копалина може використовуватись у всіх видах будівництва без обмежень.
Гідрогеологічні умови розробки родовища сприятливі для відкритої
розробки

корисної

копалини.

Корисна

копалина

не

обводнена.

Середньорічний водоприток в кар'єр очікується за рахунок атмосферних
опадів у кількості 75,9 м3 /доб.
Гірничо-геологічні та гірничо-технічні умови експлуатації родовища
сприятливі для видобування корисної копалини відкритим способом.
Балансові запаси суглинків місцевого значення Легедзинського
родовища затверджені рішенням ДКЗ України (протокол № 684 від
05.09.2002р.) в якості сировини придатної у шихті за геологічним заляганням
для виробництва цегли керамічної рядової повнотілої марки «100-125» за
міцністю, F-25 за морозостійкістю, що відповідає вимогам ДСТУ Б В. 2.7-61-97
„Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови.” за категоріями в
кількості (тис.м3): В+С1 –289, у тому числі за категоріями: В – 57, С1 – 232. Умовні
позначення цегли – КРПв-1/125/1629-1652/25/ ДСТУ Б В. 2.7-61-97, КРПв1/100/1614/25/ДСТУ Б В. 2.7-61-97.
Родовище розроблялось з 2005 року ТОВ ВКП «Корунд» відповідно до
спеціального дозволу №3531 від 02.12.2004 р.
За даними Державного балансу запасів корисних копалин України
залишок запасів цегельної сировини (суглинків) станом на 01.01.2021 року
складає за категоріями у кількості (тис. м3): В+С1 –266,5, у тому числі за
категоріями В – 50,4, С1 – 216,1.
На даний час родовище не розробляється.

41

Рис. 10. Оглядова карта Легедзинського родовища цегельної сировини
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Родовища підземних вод
Тальнівське родовище підземних питних вод
Ділянка Тальнівська
Родовище підземних питних вод Тальнівське розташоване на території
Тальнівської ОТГ Черкаської області. Ділянка родовища Тальнівська
знаходиться на північно-західній околиці м. Тальне, на правому березі
р. Гірський Тікич.
На протязі 1978-1979 років Правобережною геологорозвідувальною
експедицією за геологічним завданням тресту "Київгеологія" проведені
пошуково-розвідувальні роботи Тальнівського родовища підземних питних
вод для водопостачання м. Тальне. Заявлена потреба у воді становила
на 1980 р. - 3,5 тис. м3/добу, на 1990 р. - 5,0 тис. м3/добу, на 2000 р. - 5,5 тис.
м3/добу.
Родовище пов'язане з водоносним горизонтом у тріщинуватій зоні
кристалічних порід докембрію і представлене двома ділянками: Балашківська
і Тальнівська.
Діючий водозабір ділянки Тальнівська складається з трьох свердловин.
Водоносний горизонт залягає на глибині 26-40 м. Водомісткі породи
представлені тріщинуватими мігматитами. Потужність горизонту від 70 до
118 м. Глибина розповсюдження ефективної тріщинуватості в межах району
робіт складає 40-60 м. Водоносний горизонт напірний, висота напору сягає 1025 м. Глибина залягання рівня підземних вод змінюється від 20 до 26 м. Дебіти
свердловин досягають 179,7-360,3 м3/добу при зниженні рівня на 20-44 м. За
хімічним складом підземні води гідрокарбонатні магнієво-кальцієві з
мінералізацією 0,4-1,3 г/дм3, загальною жорсткістю 5,0-6,7 мг-екв/дм3, вміст
фтору - нижче норми (0,2-0,4 мг/дм3). Якість підземних вод водоносного
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горизонту за основними показниками відповідає вимогам стандартів до
питних вод, окрім вмісту фтору.
Балансові експлуатаційні запаси підземних питних вод водоносного
горизонту в тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію ділянки
Тальнівська затверджені ТКЗ України (протокол від 13.12.1979 р. № 3988) на
розрахунковий термін 25 років, за умови облаштування зон санітарної
охорони та водопідготовлення (фторування, при необхідності знезараження),
у кількості 0,8 тис. м3/добу за категорією В.

Тальнівське родовище мінеральних природних столових вод
Тальнівське

родовище

мінеральних

природних

столових

вод

розташоване в м. Тальне Тальнівської ОТГ Черкаської області. Водозабір на
Тальнівському родовищі складається зі свердловини №1243, 1246, що
знаходиться на території ТОВ "Тальнівський завод "Мінводи".
Геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів мінеральних вод по
св.№1243 була виконана ДП "Центрукргеологія" НАК "Надра України". Запаси
були затверджені у 2006 році (протокол ДКЗ№1132 від 23.06.2006 р.) у
кількості 90,0 м3/добу за категорією В. Протягом 2013-2014 р. ТОВ "Геопроф"
за технічним завданням ТОВ "Тальнівський завод "Мінводи" була виконана
попередня

геолого-економічна

оцінка

Тальнівського

родовища

по

свердловині №1246. Заявлена потреба в мінеральній воді по цій свердловині
становить 180,0 м3/добу.
Тальнівське родовище мінеральних вод експлуатується свердловинами
№№1243, 1246 і приурочене до відкладів тріщинуватої зони кристалічних
порід докембрію, які літологічно представлені гранітами, амфіболітами, що
залягають з глибини 50 м. За даними геофізичних досліджень тріщинуватість
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поширена в інтервалах 63,6-65,0 м, 76,0-76,8 м, 81,6-83,8 м, 91,0-91,8 м.
Статичні рівні встановлюється на глибинах 21,25 - 31,9 м. Підземні води
горизонту напірні. Величини напорів дорівнюють 43,65 м - 44,1 м. Дебіт
свердловини №1243 складає 90,0 м3/добу при зниженні рівня 12,9 м. Дебіт
свердловини №1246 складає 182,0 м3/добу при зниженні рівня на 24,75 м. За
хімічним складом вода гідрокарбонатна складного катіонного складу.
Мінералізація води змінюється від 0,62 до 0,75 г/дм3.
Балансові експлуатаційні запаси мінеральних природних столових вод
Тальнівського родовища затверджені ДКЗ України (протокол №1132 від 23
червня 2006 р.) у тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію в кількості
та за категорією: В - 90,0 м3/добу.
Балансові експлуатаційні запаси мінеральних підземних природних
столових вод апробовані ДКЗ України (протокол №3223 від 31 липня 2014 р.)
у тріщинуватій зоні кристалічних порід докембрію в кількості та за категорією:
С1-180,0 м3/добу. Протокол ДКЗ №3223 є додатком до протоколу ДКЗ №1132.
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Схематична карта родовищ корисних копалин
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Ділянки корисних копалин, не враховані Державним балансом запасів
В результаті аналізу матеріалів Державної геологічної карти України
(масштаб

1:200 000,

аркуш

М-36-XXV

(Умань),

де

узагальнені

та

систематизовані результати пошукових та геологорозвідувальних робіт на
різні види корисних копалин, на території Тальнівської ОТГ виділено 11
ділянок (проявів) корисних копалин, питання щодо перспективності яких може
бути вирішене після проведення подальших геологорозвідувальних робіт.
Перелік виявлених ділянок
№
з/п
1.

Назва
прояву/місцезнаходження
Розсохуватський
між сс. Кобринова Гребля та
Розсохуватка

2.

Зеленьківський
в районі с. Зеленьків

3.

Межиріцький

Корисна
копалина

Коротка
характеристика

Геологопромисловий тип

буре
вугілля

Пласт вугілля
потужністю біля
1,4 м, глибина
залягання 20,030,0 м.
Пласт вугілля
потужністю біля
2,6 м, Середня
глибина залягання
42-51 м.
У графітвмісних
породах
дністровськобузької серії
(амфіболіти,
кристалосланці)
вміст графіту
досягає 4,48%
У корі
вивітрювання
гранат-біотитграфітових
плагіогнейсів та в
незмінених
породах вміст Mn
досягає 48%
У графітвмісних
гнейсах
дніпровськобузької серії вміст
графіту становить
1-38%

осадовий

буре
вугілля

графіт

межиріччя рр. Гнилий та
Гірський Тікичі, між сс.
Лоташеве та Криві Коліна

4.

Межиріцький

марганець

4 км на Сх. від с. Павлівка
Перша

5.

Павлівський
1 км на Пд від с. Павлівка
перша

графіт

осадовий

метаморфогенний

залишковий

метаморфогенний
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№
з/п
6.

Назва
прояву/місцезнаходження
Павлівський

Корисна
копалина

Коротка
характеристика

Геологопромисловий тип

мідь

У зонах
сульфідізації
графіт-біотитових
плагіогнейсів, вміст
міді досягає 0,3%
У корі
вивітрювання лінзи
бурого залізняку з
вмістом заліза 4062%
У шпінельвмісних
амфіболітах із
прошарками
діопсидитів
виявлені дрібні
кристали та уламки
алмазів
Раніше
розроблялось.

гідротермальнометасоматичний

2 км на Пд від с. Павлівка
перша
7.

Павлівський
1 км на Пд від с. Павлівка
Перша

залізо

8.

Павлівський

алмаз

у районі с. Павлівка

залишковий

метаморфогенний

9.

Родовище Онопріївське

торф

осадовий

10.

3 км на Пд від с. Онопріївка
Родовище Кобринове

торф

осадовий

11.

18 км на Пн Сх від м. Тальне
Родовище Тальянське

Раніше
розроблялось.

торф

Родовище органомінеральних
відкладень.

осадовий
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Схематична карта перспективних ділянок
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Небезпечні екзогенні геологічні процеси

На території Тальнівського району мають розвиток 7 зсувів загальною
площею 97325 м2: в районі м.Тальне (1), с.Тальянки (2), с.Лісове (3),
с.Лоташеве (1).
Щодо інших екзогенних процесів в межах даного району дані відсутні.

50

Надрокористування. Перелік спеціальних дозволів на користування надрами
(дата видачі 01.03.2021)
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Перелік звітних матеріалів за результатами
геологорозвідувальних робіт, в площі яких входить територія
Тальнівської ОТГ
Автор,
рік
Інв. №
Назва звіту (мовою оригіналу)
проведення
робіт
1
2786
Отчет о разведочных работах на участке IV месторождения
Козловская
каолина в с. Новоселица, Тальновского района.
А.Н.
1944
Данный IV участок Новоселицкого месторождения каолина расположен вдоль линии железной
дороги Вапнярка-Цветково. Разведочный участок непосредственно примыкает к полосе
отчуждения железной дороги. Каолин залегает сплошным пластом, замещаясь иногда
каолинизированным гнейсом. Приведено геологическое описание местности, дана качественная
характеристика каолина, приведены результаты подсчета запасов первичного каолина
Новоселицкого месторождения.
2
3904
Отчет о разведочных работах на участке 4 месторождения Козловская
каолина в с. Новоселице Тальновского района.
А.Н.
1945
С января по апрель 1932 г. проведены разведочные работы по левому берегу р. Россоховатки в
с. Новоселица Тальновского р-на. Всего заложено 51 скважина общин метражом 1422 погонных
метра, разведкой охвачена площадь 12,7 га. Участок IV каолина расположен вдоль линии
железной дороги Вапнярка-Цветково, начиная от конца с. Новоселица и тянется по направлению
к г. Екатеринополь. Все заложенные скважины под слоем четвертичных и палеогеновых
отложений встретили каолин или каолинизированные гнейсы. Таким образом каолин залегает
здесь сплошным пластом, замещаясь иногда каолинизированным гнейсом. Приведена таблица
подсчета запасов первичного каолина и каолинизированного гнейса Новоселицкого
месторождения.
3
5217
Отчет о геологоразведочных работах на месторождении
Киселев
строительного камня в с. Тальное. Киевская обл.
М.Ф.
1947
В результате произведенных поисковых работ установлено, что наиболее положительные
результаты, в смысле качественной оценки строительного камня и условий разработки дают
участки, разрабатываемые карьером №1 и карьером №2. Географическое положение
месторождния строительного камня Тальное является весьма благоприятным, поэтому
Тальновское месторождние имеет чрезвычайно важное значение для развития дорожного
строительства на юге Украины. Горно-геологические условия благоприятны. Месторождние
перспективно при наличии в будущем гидроэлектростанции на р. Горный Тикич в г. Тальное.
4
9169
Отчет
об
инженерно-геологических
изысканиях, Рзаева М.К.
произведенных в долине реки Горный Тикич на участке
1951
проектирования Межколхозной гидростанции у с. Кривые
Колена Тальновского района Киевской обл. (Черкасской обл.).
Криво-Коленская ГЭС расположена на р. Горный Тикич у с. Кривые Колена, Тальновского района,
Киевской области. В геологическом строении проектируемого гидроузла принимают участие
кристаллические породы докембрия (серые мелкозернистые и розовато-серые
среднезернистые граниты, гранито-гнейсы и гнейсы). В русловой части реки и в пределах
пойменных террас кристаллические породы залегают на глубине 4-6 м. Аллювий представлен
илистыми суглинками мелкозернистым, глинистым песком и супесью. Допускаемая нагрузка на
№
з/л
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Автор,
рік
Інв. №
Назва звіту (мовою оригіналу)
проведення
робіт
кристаллические породы при условии снятия зоны разрушенного гранита мощностью 2 м. - 1820 кг/см2. Допускаемое напряжение на илистые суглинки - до 1 кг/см2, на мелкозернистые,
глинистые пески - 1-1,5 кг/см2.
5
9950
Отчет о поисковой разведке в Звенигородском р-не Киевской
Гришко З.В.
области и предварительной разведке Зеленьковского
1951
месторождения Звенигородского буроугольного района в
1950г.
Зеленьковское месторождение расположено в крайней южной части
Киевской обл.
(Тальновский и Бабанковский р-ны). Работы проводились на Смильченской площади и
Зеленьковском месторождении путем бурения скважин. Стратиграфическое расчленение
участков дано до ярусов. Подсчитаны запасы бурого угля по категориям С1 и С2 на Смильченской
площади. На Зеленьковском месторождении произведена предварительная разведка Западного
и Восточного участков общей площадью 19,2 км2 с общими запасами по категориям В+С1 -30962
тыс.тонн.
6
12682
Отчет о произведенных инженерно-геологических изысканиях Нифонтова
в районе строительства Тальновской ГЭС II на р. Горный Тикич у
Г.Г.
г. Тальное. (Черкасская обл.).
1954
Проектируемая Тальновская ГЭС 2 расположена на р. Горный Тикич у г. Тальное, Тальновского
района, Киевской области УССР.В геологическом строении района принимают участие породы
докембрийского, третичного и четвертичного возраста. Докембрий представлен, в основном,
гнейсами, гранитогнейсами и реже гранитами. Третичные отложения в пределах русла и поймы
реки размыты. В пределах русла и речных террас на эродированной поверхности
кристаллических пород залегают аллювиальные отложения - суглинки, местами илистые супеси,
пески с гравием и галькой и валунно-глыбовый материал с песчано-суглинистым заполнением
пустот. Допускаемое давление на кристаллические породы, служащие основанием здания ГЭС и
водоспуска, - 25 кг/см2; на плотные суглинки, служащие основанием земляной плотины, - 2,0
кг/см2. Удельное водопоглощение кристаллических пород составляет 0,052 л/мин.
7
14148
Отчет о детальной разведке месторождения кирпичноКиор Е.Н.
черепичных глин у г. Тальное Киевской обл. УССР. (Тальновское
1954
месторождение кирпично-черепичных глин).
В геологическом отчете изложены результаты геологоразведочных работ, выполненных
конторой "Укрпромкооппроект" в соответствии с договором с промартелью "Червоний
Будівельник" Киевского Облгорностройпромсоюза. Геологическая разведка произведена, в
основном, на землях колхоза им. В.П. Чкалова, прилегающих с севера к действующему карьеру
артели "Червоний Будівельник". Месторождение кирпично-черепичных глин находится на
северо-западной окраине г. Тальное, на левом берегу р. Горный Тикич. Полезным ископаемым
на разведочном участке является: красно-бурая глина древнечетвертичного отдела, лесс 2-го
яруса, межлессовый темнобурый суглинок и лесс 1-го яруса новочетвертичного отдела
четвертичной системы. Мощность красно-бурых глин колеблется от 0,70 м до 6,95 м, а в среднем
мощность их равна 4,30 м. Мощность лесса 2-го яруса колеблется от 1,90 до 5,00 м, а в среднем
3,50 м. Мощность суглинка колеблется от 1,90 до 5,65 м, а средняя мощность его равна 3,40 м.
Мощность лесса 1-го яруса колеблется от 5,05 до 8,50 м, средняя мощность равна 6,00 м. Средняя
мощность полезной толщи по участку равна 14,5 м. Вскрышей является растительно-почвенный
слой, мощностью от 0,50 до 1,00 м, а в среднем 0,80 м. Красно-бурые глины подстилаются
красно-бурыми мелкозернистыми, глинистыми песками. Пройденная мощность их равна 0,40 2,60 м, а в среднем - 1,00 м. В гидрогеологическом отношении разведочный участок находится в
благоприятных условиях. Скважины, пробуренные на участке до глубины 20 м, в четвертичных
№
з/л
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отложениях, кроме скважины №1, водоносных горизонтов не вскрыли. Скважина №1 пробурена
в карьере. Вскрыла два водоносных горизонта. Первый, весьма слабый водоносный горизонт
залегает на глубине 3,70 м от поверхности земли /дна карьера/ желто-бурых суглинках, на
поверхности красно-бурых глин установившийся уровень воды 2,80 м от поверхности дна
карьера. Второй водоносный горизонт залегает на глубине 13,85 м от поверхности. Приурочен к
пескам третичного возраста. Согласно заключению лаборатории технологии силикатов Киевского
ордена Ленина Политехнического института, испытанные пробы глин, лесса 1 и 2 ярусов, и
суглинка Тальновского месторождения пригодны для производства по пластическому способу
строительного кирпича марки "100" и "150". Кроме этого, лесс и суглинок в шихте /30% лесса и
70% суглинка/ пригодны для производства черепицы 1-го и 2-го сорта.
8
16274
Отчет о детальных геологоразведочных работах на
Леви Р.М.
Тальновском месторождении кирпично-черепичного сырья.
1956
(Черкасская область.)
В отчете изложены результаты геологоразведочных работ, выполненных на Тальновском
месторождении в 1955 г. Месторождение расположено в 2,5 км к северо-западу от районного
центра Тальное, Черкасской области. Цель работ - обеспечение сырьем запроектированного к
строительству кирпично-черепичного завода в г.Тальное. В отчете приводится краткая
геологическая характеристика района работ и месторождения, гидрогеологические и
орогидрографические характеристики района и месторождения, излагается методика
геологоразведочных работ и опробования, приводится качественная характеристика сырья.
Разведанные запасы кирпично-черепичного сырья подсчитаны по категории В в количестве 259
тыс. м3. Эти запасы обеспечат потребность намечаемого к строительствуву кирпичночерепичного завода производительностью 2,3 млн. штук кирпича и 350 тысяч штук черепицы в
год на значительно больший период, нежели амортизационный срок.
9
18841
Геологический отчет о детальной разведке месторождения Студенецкий
гранитов и амфиболитов Тальное. (Черкасская область).
М.В.
1958
Настоящий отчет составлен по материалам детальных геологоразведочных работ, проведенных
на месторождении Тальное в 1957 г. Месторождение Тальное располагается в пределах
распространения довольно сложного комплекса метаморфических и изверженных
магматических кристаллических пород. Представлены они биотитовыми, биотитоплагиоклазовыми,
амфиболо-плагиоклазовыми
гнейсами,
амфиболитами,
аплитопегматоидными гранитами и их мигматитами. По качеству эти породы отвечают всем
требованиям, предъявляемым к дорожностроительным материалам, используемым в качестве
щебня, и пригодных для строительства автомобильных дорог всех технических категорий. В
результате проведенных работ детально разведан участок месторождения, расположенный к
северо-востоку от действующего карьера. Подсчитанные балансовые запасы по категории
А2+В+С1 составляют 4092115 м3, забалансовые по категории В+С1 - 2413117 м3.
10
21722
Геологический отчет о поисковых работах на гранит для бута, Лужанская
щебня и дорожной шашки, проведенных в Кировоградской и
Л.Л.
Черкасской областях /по материалам Смелянской ГРП/.
1961
В результате изучения фондовых материалов и рекогносцировочного обследования было
выявлено 6 участков, на которых произведено поисковое бурение: участок №1 у с. Субботцы,
участки №2-3 у с. Калиновка, участки №4-5 у с. Михайловка, участок №6 у с. Лащевая. В
результате проведенных работ оказалось, что на всех участках мощность вскрышных пород
значительно превышает допустимую техническим заданием и все участки являются не
перспективными для проведения на них дальнейших работ. Работы на участках были
№
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прекращены по согласованию с заказчиком на стадии поисков. На наиболее крупном поисковом
участке у с. Лащевая полезное ископаемое, представленное гранитами и мигматитами, изучено
наиболее полно. Это дало возможность подсчитать на учатке запасы сырья для бута и щебня по
категории С1 на площади 10,6 га в количестве 3010 тыс. м3.
11
22428
Отчет о детальной геологической разведке Лащевского
Бурчик Н.А.
месторождения мигматита. (Черкасская обл.).
1962
В отчете изложены результаты работ, выполненные на Лащевском месторождении мигматита
для Тальновского Райпромкомбингата. Геологоразведочные работы выполнялись на левом
берегу р. Горный Тикич, на южной окраине с. Лащевое, Тальновского р-на. Цель работ выявление условий залегания, качества и запасов мигматитов, пригодных на бутовый камень и
щебень для строительства, в количестве 275 тыс. м3 по категориям А, В, С1. В отчете дана краткая
геологическая и гидрогеологическая характеристика района и месторождения, излагается
методика геологоразведочных работ и опробования, описываются условия залегания поленого
ископаемого и приводится качественная характеристика сырья. Установлено, что свежий и
затронутый выветриванием мигматит отвечает всем требованиям ТУ на бутовый камень и
требованиям ГОСТа 8267-56 "Щебень из естественного камня для строительных работ. Общие
требования". В итоге проведенных работ на участке разведки были подсчитаны запасы полезного
ископаемого до условного горизонта с относительной отметкой 43,5 м. в количестве 339736 м3,
в горной массе, по категориям А+В+С1. Объем вскрышных пород - 21282 м3. Отношение объема
вскрыши к объему полезного ископаемого - 1:15. Таким образом, поставленная задача решена с
превышением контрольной цифры прироста запасов.
12
27991
Отчет о геологопоисковых работах на петрургическое сырье в
Ерина Н.В.
Тальновском, Звенигородском и Уманском районах Черкасской
1967
области, выполненных Южно-Украинской геологической
экспедицией в 1962-1963 гг./Черкасская обл./.
Установлено, что амфиболиты исследуемого района могут быть использованы как
петрургическое сырье: SiO2 - 45-48%, CaO+MgO - 12-16 %, температура плавления 1100-13000 С и
для получения качественного расплава без каких-либо пихтующих добавок.
13
29015
Отчет о поисковых и детальных разведочных работах на пески,
Соловьев
выполненных на Песчанском /Романовском/ месторождении у
Н.И.
с. Песчаное. (Черкасская обл.).
1968
В 1967 г. проведены поисковые и детальные геологоразведочные работы в Тальновском районе
Черкасской области по выявлению песков, пригодных для производства цементно-песчаной
черепицы для Тальновского завода стройматериалов. В результате проведенных
геологоразведочных работ должны были быть выявлены запасы песка в кол-ве 450 тыс.м3.
Геологоразведочным работам предшествовали рекогносцировочные и геолого-поисковые
работы. Всего опоисковано 5 участков. Установлено, что наиболее перспективным участком в
отношении наличия песков является участок у с. Песчаное, расположенный в 25 км ЮВ райцентра
г. Тальное, на котором и были проведены детальные геологоразведочные работы. В отчете
освещено геологическое строение участка, качественная характеристика полезного ископаемого.
Разведаны пески четвертичного возраста, пригодные, согласно ГОСТа 7487-55 для производства
цементно-песчаной черепицы. Мощность песков - 1,0-6,4 м; коэффициент вскрыши - 1:6. Запасы
песка подсчтаны и классифицированы по категориям В+С1 в количестве 461629 м3 или 461.6
тыс.м3. Кубатура вскрышных пород по разведанному участку составляет 78.0 тыс.м3. Прирост
запасов полезного ископаемого не возможен, пласт оконтурен разведочными скважинами с
севера, востока и юга. Фактическая стоимость проведенных на месторождении работ - 9500 руб.
14
30514
Отчет о результатах геологопоисковых работ на бурый уголь, Довгий М.Г.
№
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1969

проведенных Правобережной экспедицией в пределах
Рыжановской депрессии в 1968-1969 гг. (Звенигородский и
Тальновский р-ны Черкасской области).
Несколько расширена угольная залежь Западно-Рыжановского участка. Шалешско-Лащевское,
Кобриновское, Гусаковское и Россоховатское углепроявления не имеют промышленного
значения. Зольность угля Рыжановского месторождения до 25%, что повышает интерес
промышленности к месторождению.
Отчет о результатах гидрогеологического обследования с целью АгаповаД.Д.
выявления источников минеральных вод, пригодных для
1970
разлива, в районе Лысянки, Тального Черкасской обл. и
Березани Киевской обл.
В районе Лысянки источники минеральных вод не выявлены. В районе Тального и Березани
оценены запасы минеральных вод, аналогичные разливаемым "Березанской" и "Тальновской" 1920 м/сутки, "Тальновской" - 432 м/сутки. Березанские минеральные воды приурочены к
бучакско-каневским отложениям, "Тальновские" - к трещиноватой зоне докембрийских
кристаллических пород. Выявленные запасы минеральных вод обеспечивают заявленную
потребность заводов по разливу минеральных вод.
16
32895
Отчет о гидрогеологических изысканиях для хозяйственно- Плаксин В.К.
питьевого водоснабжения совхоз-техникума в с. Тальянки.
1971
/Тальновский район Черкасской области/ 1971г.
Цель работ - поиски и разведка перспективных участков для заложения разведочноэксплуатационных скважин на воду и выдачи исходных материалов для составления рабочего
проекта водозабора. В отчете приведены общие сведения о районе и участке работ, дана краткая
характеристика геологического строения, тектоники, гидрогеологические условия района.
17
33891
Отчет о результатах геологоразведочных работ, выполненных Криворученко
на Тальновском месторождении кирпичного сырья. Черкасская
С.В.
область.
1972
В отчете изложены результаты геологоразведочных работ на Тальновском месторождении
кирпичного сырья, проведенных в 1970-71 г.г. с целью обеспечения запасами кирпичного сырья
Тальновского кирпичного завода в объеме 1.2 млн.м3. В отчете приведены сведения о
геологическом и гидрогеологическом строении района работ и месторождения, описаны
условия залегания полезного ископаемого, качественная характеристика сырья, методика
геологоразведочных работ, горно-технические условия эксплуатации месторождения и
методика подсчета запасов. Разведаны палево-желтые и бурые суглинки и красно-бурые глины
мощностью от 3,7 до 24,7 м, пригодные для производства строительного кирпича и пустотелых
керамических блоков. Запасы подсчитаны по категориям А, В и С1 в количестве 1383.7 тыс.м3.
Разведанные запасы сырья обеспечат работу Тальновского кирпичного завода в течении 30-ти
лет с учетом его производительности в связи с реконструкцией. Прирост запасов возможен к
северу и северо-западу от разведанного участка при условии получения разрешения на пахотные
земли. Фактическая стоимость работ - 17693 руб.
18
34151
Результаты геофизических работ, выполнявшихся в районе г. Черноус Е.А.
Тальное в связи с поисками подземных вод.
1972
Оконтурены тела преимущественного развития пород гнейсовой серии, метабазитов, гранитов,
мигматитов; прослежены контакты различных по намагниченности и вещественному составу
кристаллических пород, а также тектонические нарушения. Намечены 12 предполагаемых
тектонических нарушений, совпадающих с Тальновской зоной разломов и Тикичской эрозионнотектонической депрессией. Составлена карта результатов интерпретации материалов
15
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геофизических работ в м-бе 1:25000. Представлены графики кажущихся сопротивлений,
геоэлектрические разрезы и вертикальные разрезы кажущегося сопротивления. по данным
электроразведочных работ выявлены и прослежены тектонические нарушения и зоны
повышенной трещиноватости, перспективные на поиски трещинных вод. Построены графики
Wxz (наблюденные и осреденные). Выделены тела с избыточной отрицательной плотностью.
Даны рекомендации для бурения гидрогеологических скважин.
19
34221
Отчет
о
предварительной
разведке
Рыжановского Муштенко
месторождения огнеупорных глин в Черкасской области УССР,
И.Ф.
проведенной Правобережной экспедицией в 1971-1972 г.г.
1972
Разведаны две линзовидные залежи каолиновых глин нижнемелового возраста средней
мощностью 5 м. Глины пригодны для производства огнеупорных изделий классов А и В для
доменных печей, изготовления ковшевого каолинизированного кирпича и шамотных изделий
общего назначения. Запасы подсчитаны по кат. С1 и С2.
20
34396
Отчет о результатах предварительной разведки на Агапова Д.Д.
минеральные воды на Тальновском участке, проведенной
1972
Правобережной геологической экспедицией в 1972 году.
В геологическом строении района принимают участие кристаллические породы докембрия,
осадочные отложения палеогеновой, неогеновой и четвертичной систем. Подземные воды
приурочены к четвертичным отложениям (аллювиальным и эолово-делювиальным),
образованиям неогена, палеогена и к трещиноватой зоне кристаллических пород, имеющий
повсеместное распространение. Водообильность кристаллических пород колеблется в широких
пределах. Воды пресные (сухой остаток до 0,78 г/л) гидрокарбонатные кальций-магниевые и
гидрокарбонатные кальций-магний-натриевые. В результате проведения работ произведена
оценка запасов минеральных столовых вод в количестве 417м3/сут. Минеральные воды
приурочены к трещиноватой зоне кристаллических пород докембрия и рекомендованы в
качестве столовых питьевых вод.
21
34627
Отчет о комплексном исследовании вод скважины №1243,
Дечев В.Н.
1245, 1246 в г.Тальное Черкасской области.
1973
В отчете приведена краткая физико-географическая характеристика района, геологогидрогеологическая характеристика района, также дана физико-химическая характеристика
скважин №№1243, 1245, 1246. Исследованные воды перспективны для использования.
22
35889
Отчет
о
доразведке
Тальновского
месторождения Быстревский
кристаллических пород - гнейсов, мигматитов и амфиболитов.
И.И.
(Черкасская обл.).
1973
Цель работ - увеличение запасов по площади до горизонта с абсолютной отметкой 84 м.
Необходимость в проведении этих работ вызвана потребностью в сырье для Тальновского
щебзавода с годовой производительностью 591 тыс.м3, в т.ч. щебня 567 тыс.м3 и бутового камня
24 тыс.м3. Полезная толща месторождения представлена свежими и затронутыми
выветриванием кристаллическими породами - гнейсами, амфиболитами, мигматитами, средняя
мощность которых равна 50 м. Вскрыша представлена выветрелыми разностями перечисленных
кристаллических пород и их дресвой /скальные/, и песчано-глинистыми отложениями /рыхлая/.
Общая мощность вскрыши на площади подсчета запасов изменяется от 3.70 до 40.3 и при
средней 35.0 м. По физико-механическим свойствам полезная толща отвечает требованиям
ГОСТов на щебень для строитительных работ и балластного слоя ж.д. пути, а также технических
условий на камень бутовый. Гидрогеологичесие условия месторождения благоприятные.
Трещинные воды, приток которых в будущий карьер по достижении ими контура и глубины
подсчета запасов составляет 6407 м3/сут, легко может быть откачана насосами. Запасы полезного
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ископаемого подсчитаны на площади 45.2 га, в количестве 21260.5 тыс.м3, в т.ч. по категориям А
- 5269.7 тыс.м3, В - 3427.8 тыс.м3 и С1 - 12563.0 тыс.м3. Объем вскрыши составляет 10408.4 тыс.м3.
В результате доразведки получен прирост запасов кристаллических пород по кат. А+В+С1 в
количестве 19131 тыс.м3. Прирост запасов возможен на северо-восток и на глубину.
Соотношение объемов вскрышных пород и полезного ископаемого 1:2. Стоимость разведки 1м3
полезного ископаемого - 0.19 коп.
23
35915
Отчет о завершении предварительной разведки - составлении
Муштенко
сопоставительного ТЭДа целесообразности детальной разведки
И.Ф.
Звенигородского и Рыжановского месторождений огнеупорных
1973
глин в Черкасской области УССР.
В результате выполненных технико-экономических расчетов установлено, что детальная
разведка Звенигородского и Рыжановского месторождений огнеупорных глин в ближайшие 1520 лет признана нецелесообразной.
24
36650
Отчет о детальной разведке Корсунского месторождения Фалькович
мигматитов в Черкасской области, УССР за 1973-1974 гг.
Л.А.
(Подсчет запасов выполнен по состоянию на 1.07.1974 г.).
1974
Геологоразведочные работы проводились в 1973-74 гг. с целью оконтуривания, подсчета запасов
и передачи месторождения мигматитов, пригодных для камня бутового и щебня Черкасскому
Облдоруправлению. В настоящем отчете содержатся общие сведения о районе работ, освещены
геологическое строение, тектоника и условия залегания, качество полезного ископаемого и
горно-технические условия его эксплуатации, а также произведен подсчет запасов полезного
ископаемого по категориям А+В+С1 в количестве 8,0 млн.м3, в т. ч. во взрывоопасной зоне - 0,4
млн.м3. Фактическая стоимость работ - 22762 тыс. руб.
25
37205
Отчет о геологоразведочных работах, выполненных на Сукачева Л.Я.
Лащевском месторождении мигматитов в Тальновском районе
1975
Черкасской области УССР.
Геологический отчет составлен на основании результатов геологоразведочных работ,
выполненных Республиканским проектно-изыскаиельским институтом "Укрколхозпроект" в
1973г. на Лащевском месторождении мигматитов. Целевым назначением работ являлось
выявление промышленных запасов каменных материалов в объеме 2 млн.м3. В отчете
приводится геологическая и гидрогеологическая характеристика месторождения, освещается
методика геологоразведочных работ и опробования, приводится качественная характеристика и
петрографический состав разведанных в качестве полезного ископаемого пород. Лащевское
месторождение мигматитов расположено на южной окраине с. Лащевая в Тальновском районе
Черкасской области. В качестве полезного ископаемого разведаны мигматиты кировоградско –
житомирского комплекса, затронутые выветриванием и невыветрелые, которые по данным
лабораторных испытаний могут быть использованы для получения строительного щебня марки
"1200". Невыветрелые мигматиты также пригодны для получения бутового камня. Запасы
полезного ископаемого, подсчитанные по промышленным категориям А,В и С1 до отметки 95 м,
составляют 4608,2 тыс.м3, забалансовых запасов 627,4 тыс.м3. Общие запасы - 5235,6тыс. м3.
26
37436
Отчет о геологоразведочных работах, выполненных на
Глеза О.А.
Глыбочском месторождении мигматитов в Тальновском р-не
1975
Черкасской области
Геологический отчет составлен на основании результатов геологоразведочных работ,
выполненных в 1974 году Республиканским проектно-изыскательским институтом
Укрколхозпроект на Глыбочском месторождении мигматитов. Целевым назначением работ
являлось выявление промышленных запасов каменных материалов в объеме 5 млн.м3. На базе
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разведанных запасов трестом "Промстройматериалы" Черкасского облмежколхозстроя
проектируется строительство камендробильного предприятия производительностью 200 тыс.м3.
щебня в год. В отчете приводится геологическая и гидрогеологическая характеристика района и
месторождения, освещается методика геологоразведочных работ и опробования. Приводится
качественная характеристика и петрографический состав разведанных в качестве полезного
ископаемого пород. В качестве полезного ископаемого на месторождении разведаны
затронутые выветриванием и невыветрелые мигматиты кировоградско-житомирского
комплекса. По данным лабораторных испытаний мигматиты пригодны для получения
строительного щебня марки "1200" и бутового камня марки "800". Запасы полезного
ископаемого подсчитаны по промышленным категориям А, В и С1 в количестве 5614,9 тыс.м3,
забалансовые запасы составляют 2541,8 тыс.м3.
27
40412
Отчет о детальных геологоразведочных работах на
Щетинина
Тальновском месторождении кирпичного сырья в Тальновском
Г.И.
районе, Черкасской области УССР.
1978
Тальновское месторождение расположено на землях колхоза "Здобуток Жовтня".
В
геологическом строении месторождения принимают участие суглинки четвертичного возраста,
залегающие непосредственно под почвенно-растительным слоем. В качестве кирпичного сырья
разведаны суглинки желто-бурые и желтые. Суммарная средняя мощность полезного
ископаемого 5.85 м. Мощность почвенно-растительного слоя - 0.60 м. Водоносный горизонт на
месторождение не вскрыт. Лабораторными испытаниями доказана идентичность сырья
разведанного месторождения с сырьем, разрабатываемым в настоящее время Тальновским
кирпичным заводом. Завод выпускает строительные кирпичи марки "100". Выявленные запасы
сырья в количестве 137.2 тыс.м3, обеспечат работу Тальновского кирпичного завода годовой
производительностью 8 млн.шт.кирпича на 7 лет. Фактическая стоимость работ - 6719 руб.
28
42062
Отчет о результатах поисков подземных вод для
Евсеев И.А.
водоснабжения г.Тальное Черкасской области.
1979
Работы выполненные Белоцерковской гидрогеологической
партией в 1978-1979гг.
Пробурено 7 геологических, 11 поисково-разведочных и 7 наблюдательных скважин. Общий
метраж 1207.7 пог.м. Проведено 13 одиночных, 1 кустовое и 1 групповая (из 2-х скважин) опытноэксплуатационные откачки общей продолжительностью 235.9 бр/см. Выполнены геофизические
исследования (сейсморазведка), режимные наблюдения, каротажные и лабораторные работы.
Объект исследования - водоносный горизонт трещиноватой зоны кристаллических пород
докембрия. Глубина эффективной трещиноватости 40-60 м, напор 6.55-37.0 м., дебиты скв. 0.0315.0 л/сек при понижении 79-23 м и удельном дебите 0.0007-0.65 л/сек. Воды гидрокарбонатные
кальций-магниевые с минерализацией 0.34-0.56 г/л. Качественный состав отвечает требованиям
ГОСТ 2874-73. Эксплуатационные запасы оценены гидравлическим методом в количестве 3.84
тыс.м3/сут по категориям А+В+С1 на Белашковском участке и 0.84 м3/сут по категории В на
действующем водозаборе (водозабор Тальновского МКК).
29
45711
Отчет о поисках подземных вод для хозяйственно-питьевого
Гелевешко
водоснабжения Тальновского щебзавода Минтрасстроя СССР
А.Н.
(по материалам работ 1981-1982 г.г.).
1983
Проведен комплекс поисковых гидрогеологических работ: пробурено 4 поисковые скважины.
Участок сложен комплексом кристаллических пород архея-нижнего протерозоя.
Водовмещающие породы представлены кристаллическими
сланцами, амфиболитами,
гранитами. Качество воды соответствует требованиям ГОСТа на воду питьевую. Прогнозные
эксплуатацыонные запасы составляют 360 м3/сут. ЭР(ВЭЗ) - на площади 6 кв.км выполнено 133
№
з/л
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точки,в том числе - 10 крестовых и 4 - контрольных. Расстояние между точками наблюдения: в
период поисков -100-200 м, в период детализации - 50 м. Разносы токовых линий - 680 м. Глубина
исследования до 100 м. Использовались приборы ЭСК-1 и АЭ-72. Построены карты изолиний
кажущегося сопротивления, диаграммы анизатропии, геоэлектрические разрезы. Можно
предположить существование зоны в кристаллическом фундаменте на западном участке
площади, а также тектонического нарушения субмеридионального направления. МР выполнено 78 точек, расстояние между точками исследования - 25 м. Использован магнитометр
М-27, отмечена значительная амплитуда изменений напряженности магнитного поля Земли.
Даны рекомендации для постановки поискового бурения на воду.
30
46979
Отчет об инженерно-геологических условиях площадки Саленко Л.А.
проектируемого мельзавода производительностью 500 т в
1984
сутки на Тальновском комбинате хлебопродуктов Черкасской
области УССР на стадии "проект".
Площадка изысканий расположена в южной части территории Тальновского комбината
хлебопродуктов Черкасской области, в 0.5 км Юго-Западного железнодорожного вокзала. Цель
работ - определение инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки для
разработки проекта. Выполнено: 29 скважин глубиной от 9 до 29 м, всего 545 погонных метров,
пройдено 2 шурфа глубиною от 8.5 до 9.0 м, всего 17.5 пог.м. Отобрано 70 монолитов, 28
монолитов из шурфов, 2 пробы воды на сокращенный химический анализ. Площадка сложена
четвертичными отложениями, которые представлены лессовидными суглинками, ископаемой
почвой, подстилаемые моренными суглинками, залегающими на опесчаненных суглинках,
верхнего палеогена ниже дресвяно-щебнистый грунт и каолиновые глины. Выделено 10 ИГЭ.
Определены физико-механические свойства грунтовой основы.
31
48045
Отчет о поисках и предварительной разведке месторождений
Баляба Н.П.
кирпичного сырья для Тальновского и Кобриновского завода в
1985
Черкасской области УССР за 1983-1985 гг.
Работы проводились в радиусе 15 км от Тальновского и Кобриновского кирпичного заводов на
непахотных и малопродуктивных землях. Для выполнения поставленных задач пройдено 250
пог.км маршрутов. Выявлено 2 участка с запасами по категории С1 - 1,45 млн.м3, в т.ч. на
Тальновском месторождении 1-17 млн.м3, Кобриновском - 0,28 млн. м3.
32
49910
Отчет о детальной разведке Кобриновского месторождения Баляба Н.П.
кирпичного сырья в Черкасской области УССР за 1985-1987 гг.
1978
№
з/л

Цель работ - разведка месторождения кирпичного сырья пригодного для производства кирпича
рядового керамического, отвечающего требованиям ГОСТа 530-80 с выявлением запасов по
промышленным категориям в количестве не менее 250 тыс.м3. Пройдено 11 скважин объемом
105.9 пог.м., отобраны пробы на физико-механические исследования, лабораторнотехнологические испытания и химический анализ воды. Полезное ископаемое - суглинки светлобурые и палево-желтые четвертичной системы средней мощностью - 6.2 м. Разведано
Кобринское месторождение кирпичного сырья с запасами 319 тыс.м3, в т.ч. по категорииям:
А - 132 тыс.м3, В - 187 тыс.м3. Затраты на детальную разведку составили 11.2 тыс.руб., общие 17.6
тыс.руб., стоимость разведки 1м3 сырья составляет 0.055 руб.
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Баляба Н.П.
1978

Разведано Тальновское месторождение кирпичного сырья с запасами 997,8 тыс.м3, в том числе
по категориям: А - 137,2 тыс.м3, В - 225.9 тыс.м3., С1 - 634,7 тыс.м3. Полезное ископаемое суглинок светло-бурый, палево-желтый и бурый Тальновского месторождения. Разведанное
сырье пригодно для изготовления кирпича керамического рядового полнотелого
обыкновенного, согласно требований ГОСТа 530-80 " Кирпич и камни керамические", марки 75.
Мрз-15.
34
51656
Предварительная разведка Рыжановского месторождения Соболевская
вторичных каолинов в качестве сырья для огнеупорной
М.Ф.
промышленности в Звенигородском и Тальновском районах
1989
Черкасской области УССР за 1986-1989 гг.
Работы проводились с целью изучения гидрогеологических, инженерно-геологических условий
разработки Рыжановского месторождения, изучения пригодности вскрышных пород для
глинянного и силикатного кирпича. Пробурено 69 скважин. Отобрано 359 проб вторичных
каолинов (181 суглинков, песков.) Вторичные каолины на месторождении залегают в виде двух
линз: западной и восточной. Месторождение разведано комплексно. Качество вторичных
каолинов оценено согласно ТУ -14-8-160-75, песков - ГОСТ 379-79, суглинков ГОСТ 530-80.
35
55271
Пересчет запасов и доразведка эксплуатируемого Тальновского Ластовка Ф.М.
месторождения
кристаллических
пород:
гнейсов,
1994
амфиболитов, гранитов в районе г. Тальное. Тальновский район
Черкасской области.
Пересчет запасов - доразведка произведена с целью обеспечения запасами щебзавода
производительностью 740 тыс.м3 щебня в год. Глубина доразведки - до абсолютной отметки +35
м. Кристаллические породы отвечают требованиям ГОСТа 8267-82 и ОСТ 21-73-87. Горногеологические условия благоприятные. Запасы - 20.69 млн.м3. Категории: А - 3,95; В - 5,65; С1 11.02, в т. ч. прирост 9,07 млн.м3. Обеспеченность предприятия запасами 33 года.
36
56914
Поиски, предварительная и детальная разведка мсторождения Заболотная
кирпичного сырья в районе с.Зеленьков Тальновского района
Р.И.
Черкасской области, 1993 - 1998 г.г.
1998
Поиски, предварительная и детальная разведка месторождения кирпичного сырья
планировались осуществить с целью создания резервной базы для действующего кирпичного
завода с.Зеленьков. В связи с прекращением финансирования работы остановлены. Полезным
ископаемым являются суглинки. На І стадии работ проведены поисковые маршруты, выявленные
обнажения описаны и опробованы. Выявлено 2 участка, перспективным является участок № 2.
Отобрано 7 проб на физико-механические испытания.
37
57199
Предварительная разведка Вишнопольского участка
Скоробач В.И.
Зеленьковского буроугольного месторождения в 1993-1998 г.г.
1998
Тальновский район Черкасской области
На Вишнопольском участке Зеленьковского месторождения в 1987-1992 г.г. выполнены
поисково-оценочные работы. Общие запасы и прогнозные ресурсы состаляют 5974 тыс.т., в т.ч.
по категории С2 - 3486 тыс.т., по категории Р1 - 2488 тыс.т. Залежь представлена одним пластом
простого строения средней мощностью 3.9 м, обводненная, средняя глубина залегания - 53,3 м,
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средняя зольность угля - 24,3 %. По технико-экономическим соображениям(ТЭС) Вишнопольский
участок может быть отработан карьером, мощностью 400 тыс.т. угля в год, с рентабельностью +
0,7. Намечавшаяся предварительная разведка участка приостановлена в начальной стадии работ
из-за отсутствия бюджетного финансирования, в связи с чем объект временно законсервирован.
38
58757
Пошуки, попередня та детальна розвідки Легедзинського
Сич С.В.
родовища цегельної сировини в Тальнівському р-ні Черкаської
2002
обл., 2000 - 2001 р. р. (Запаси підраховані станом на 1.04.2001
р.).
Пошуково-розвідувальні роботи з метою виявлення запасів сировини для цегельного заводу в
с. Легедзине. Геологічний розріз родовища представлений товщею лесоподібних суглинків, що
підстеляються суглинками і глинами з високим вмістом карбонатних включень. Корисною
копалиною є три верхніх шари лесоподібних суглинків: жовто-бурий гумусований; палево-жовтий
легкий і бурувато-жовтий середній, що за даними лабораторних випробувань в шихтах за
геологічним заляганням придатні для виробництва цегли керамічної методом пластичного
формування в умовах природного сушіння, температура випалу - 1000-1020 градусів. Марка
цегли "100-125". Корисна копалина не обводнена. Потужність корисної копалини 2,0-9,7 м,
середня 6,2 м. Середня потужність покрівлі, що представлена грунтово-рослинним шаром, - 0,27
м. Розвідані запаси сировини склали 301 тис.м3, в т. ч. кат.В - 61 тис.м3, С1 - 240 тис.м3.
39
59514
Детальна розвідка Західної лінзи Рижанівського родовища
Соболевська
вторинних каолінів як сировини для вогнетривкої
М.Ф.
промисловості.
2004
Західна лінза Рижанівського родовища знаходиться на північно-східній окраїні с. Кобринове,
Тальнівського району, Черкаської області. В геологічній будові родовища приймають участь
породи докембрійського фундаменту, продукти їх вивітрювання, крейдові, палеогенові,
неогенові та четвертинні відклади. Корисна копалина - вторинний каолін відноситься до апт альбського ярусу нижньої крейди, утворюючи лінзоподібний поклад. Західна лінза розвідана
свердловинами сіткою 50х50 м для категорії запасів В та 100х100 м - для категорії запасів С1.
Пробурено на стадії детальної розвідки 337 розвідувальних свердловин, 3 технологічні, 24
гідрогеологічних, 4 інженерно-гідрогеологічні. Відібрано 2142 рядові проби, 4 технологічні вагою
500 кг кожна. Якість каолінів визначена відповідно ТУУ 322-7-00190503-103-96. Об'ємна маса
каолінів 1,9 т/м3. Гідрогеологічні умови складні. Запаси підраховані на 1.06.2003 р. і в межах
кар'єру складають 25865,5 тис. тонн, з них за категоріями В-3185,39 тис.тонн, С1-22680,12 тис.т.
40
59795
Звіт про геологорозвідувальні роботи виконані з метою
Кислощук
виявлення Зеленківського родовища цегельної сировини в
Г.П.
Тальнівському районі Черкаської області, 2000-2005 р.р.
2005
Пошуково-розвідувальні роботи біля с. Зеленьків виконані по завданню ТОВ "Зеленьків" для
забезпечення промисловими запасами сировини діючого сезонного цегельного заводу, який
працює на нерозвіданих запасах. Корисна копалина - суглинки жовто-бурі і палево-жовті
четвертинного віку, середньою потужністю 13,6 м, підстеляючі породи розкриті лише 2
свердловинами (№№ 1,2) і представлені піском глинистим. Обсяг робіт: буріння 13 свердловин,
загальним обсягом 185,5 пог.м, відбір 55 секційних і 10 технологічних проб, проведені
лабораторні випробування сировини. Суглинки жовто-бурі, палево-жовті із-за високого вмісту
карбонатних включень більше 0,5% непридатні для виробництва керамічної цегли, але за рахунок
середньозваженого вмісту карбонатних включень, частина суглинків із вмістом більше 0,5%
можуть бути включені в корисну копалину. Із-за припинення бюджетного фінансування
геологорозвідувальних робіт, роботи на Зеленьківському родовищі призупинені на стадії
фактично виконаних робіт.
№
з/л
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41
59833
Перерахунок запасів Тальнівського родовища кристалічних
Баляба Н.П.
порід (заключний). Тальнівський р-н Черкаської обл.
2005
Перерахунок запасів Тальнівського родовища кристалічних порід виконаний згідно з технічним
завданням ЗАТ "Тальнівський щебзавод" до умовних горизонтів +84 м та +35 м. Перерахунок
запасів виконаний за матеріалами розвідки 1970-1973 рр. та дорозвідок 1979-1980 рр., 19931994 рр., 2000-2003 рр. Для перерахунку запасів використані 22 свердловини, загальним об'ємом
1230,6 пог. м в межах земельного та гірничого відводів. Виконане опробування - відібрано з
кристалічних порід: на фізико-механічні випробування 128 проб; по розширеній програмі 65
проб, по повній програмі 30 проб, на мінералого-петрографічні дослідження 68 проб, на хімічний
аналіз 6 проб, на спектральний аналіз 15 проб, на радіометричний аналіз 24 проби рядових та 12
проб готової продукції. Корисна копалина - гнейси, амфіболіти, граніто-гнейси та їх мігматити за
результатами фізико-механічних випробувань відповідають вимогам: ГОСТу 23845-86 "Породы
горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и
методы испытаний", ДСТУ Б В.2.7-75-98 "Щебінь та гравій щільні природні для будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови", ТУ 21-10-89 "Камінь бутовий", ГОСТу
26193-84 "Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных
работ. Технические условия". За результатами проведених робіт підраховані промислові запаси
17,4 млн.м3, з них за категоріями: А- 6.2 млн.м3, В- 4,2 млн.м3, С1 - 7,0 млн.м3. Гірничо-геологічні
та гірничотехнічні умови родовища дозволяють відпрацьовувати його відкритим способом,
гідрогеологічні умови прості, фактичний водовідлив з кар'єру складає 21.3 м3/год. При річній
продуктивності 422 тис.м3 на рік в щільному тілі, підприємство буде забезпечене запасами
кристалічних порід на 39 років.
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Дорозвідка Тальнівського родовища кристалічних порід в Баляба Н.П.
межах кар'єру вТальнівському районі Черкаської області.
2006
№
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Дорозвідка Тальнівського родовища кристалічних порід в межах кар'єра виконана згідно з
технічним завданням ЗАТ "Тальнівський щебзавод" до умовного горизонту -10 м. Дорозвідка
виконана за матеріалами геологорозвідувальних робіт виконаних в 2006 р., з використанням
матеріалів раніше проведених робіт. В 2006 р. на родовищі пробурені 4 свердловини, загальним
об'сягом 227 пог.м в межах діючого кар'єра. Виконане опробування, відібрано з кристалічних
порід: на фізико-механічні випробування: по розширеній програмі 22 проби, по повній програмі
4 проби, на мінералогічні дослідження 7 проб, на хімічний аналіз 9 проб, на радіаційні
дослідження 6 проб та 6 проб готової продукції. Корисна копалина представлена
кристалосланцями, гнейсами, амфіболітами, граніто-гнейсами та їх мігматитами, середньою
потужністю - 54,3 м. Розкривні породи в межах підрахунку запасів відсутні. Корисна копалина
повністю відповідає вимогам: ГОСТу 23845-86 "Породы горные скальные для производства
щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний", ДСТУ Б В. 2.7-7598 "Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт.
Технічні умови". Щебінь за дробильністю відноситься до марки 1400, за морозостійкістю - до
марки F-300. За результатами дорозвідки підрахований приріст запасів корисної копалини в
кількості 4771,8 тис.м3. Загальні запаси по родовищу складають 19,2 млн.м3, з них за категоріями:
А - 7,8 млн.м3, В - 1,7 млн.м3, С1 - 9,7 млн.м3. Гірничо-геологічні та гірничотехнічні умови родовища
дозволяють відпрацьовувати його відкритим способом. Гідрогеологічні умови прості, фактичний
водовідлив з кар'єру складає 22,8 м3/год. При річній продуктивності 422 тис.м3 на рік в щільному
тілі підприємство буде забезпечене запасами кристалічних порід на 45 років.
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Розвідка, в тому числі дослідно - промислова розробка, та Михайленко
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оцінка експлуатаційних запасів Тальнівського р-ща мінеральних
природних столових вод в Тальнівському районі Черкаської
обл., 2003-2005 р.р.
Розвідка в тому числі дослідно - промислова розробка, та оцінка експлуатаційних запасів
Тальнівського родовища мінеральних природних столових вод в Тальнівському районі
Черкаської області. За висновками Українського науково - дослідного інституту медичної
реабілітації та курортології, вода свердловини № 1243 ТОВ "Тальнівський завод "Мінводи"
характеризується як гідрокарбонатна та складного катіонного складу, слабкої мінералізації без
специфічних компонентів та властивостей, нейтрально-слаболужна, холодна. Вміст
регламентованих компонентів та сполук не перевищує гранично допустимих концентрацій для
підземних мінеральних вод. Мікрофлора води не є патогенною для організму людини. Вивчена
вода відповідає вимогам ДСТУ 878 - 93 і може використовуватись для промислового розливу.
Розвідувально-експлуатаційна свердловина №1243 ТОВ "Тальнівський завод "Мінводи"
облаштована на водоносний горизонт тріщинуватої зони кристалічних порід докембрію.
Тріщинуватість поширена в інтервалах 63,6 - 65,0 м, 76,0 - 76,8 м, 82,6 - 83,8 м, 91,0 - 91,8 м, забій
свердловини. Води горизонту напірні, статичний рівень складає 31,9 м (2005 рік), максимально
досягнутий дебіт не перевищував 1,1 - 1,11 л/с при зниженні рівня 12,9 - 12,94 м. Води є
гідрокарбонатними, натрієво - магнієво - кальцієвими, натрієво - кальцієво - магнієвими, магнієво
- натрієво - кальцієвими з сухим залишком 450 - 457 мг/дм3, нейтральні - слабколужні, холодні.
Експлуатаційні запаси мінеральної природної столової води "Тальнівська" підраховані в кількості
90 м3/добу за категоріями А+В .
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Геолого-економічна переоцінка Тальнівського родовища
Кочеровский
кристалічних порід у Тальнівському районі Черкаської області.
А.В.
2013
Геолого-економічна переоцінка Тальнівського родовища кристалічних порід виконана згідно з
технічним завданням ТОВ "Тальнівський щебзавод" до горизонту - 10 м. Дорозвідка виконана за
матеріалами геологорозвідувальних робіт виконаних ТОВ "Георозвідка" в 2013 р., з
використанням матеріалів раніше проведених робіт. В 2013 р. на родовищі пробурені 7
свердловини, загальним об'сягом 422,7 пог.м в межах діючого кар'єра. Виконане опробування,
відібрано з кристалічних порід: на фізико-механічні випробування: по розширеній програмі 31
проби, по повній програмі 11 проб, на радіаційні дослідження 10 проб та 1 проба на щебінь.
Корисна копалина представлена кристалосланцями, гнейсами, амфіболітами, граніто-гнейсами
та їх мігматитами, середньою потужністю в межах діючого кар'єру до горизонту -10 м - 147,2 м.
Розкривні породи в межах діючого кар'єру відсутні, в межах блоку С1 в середньому - 33,8 м.
Корисна копалина повністю відповідає вимогам: ГОСТ 23845-86 "Породы горные скальные для
производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний",
ДСТУ Б В. 2.7-75-98 "Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів,
конструкцій та робіт. Технічні умови". Щебінь за дробильністю відноситься до мароки 1200-1400,
за морозостійкістю - до марки F-150 - F-300. За результатами дорозвідки перераховані запаси
корисної копалини в кількості 20849,1 тис. м3, з них за категоріями А - 7671,4 тис. м3, С1 -13177,7
тис. м3. Гірничо-геологічні та гірничотехнічні умови родовища дозволяють відпрацьовувати його
відкритим способом. Гідрогеологічні умови прості, фактичний водовідлив з кар'єру складає 22,8
м3/год. При річній продуктивності 420 тис.м3 на рік в щільному тілі підприємство буде
забезпечене запасами кристалічних порід на 65,5 роки.
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Геолого-економічна оцінка залишкових запасів мигматитів
Соболевська
Лащівського родовища в Тальнівському районі Черкаської
М.Ф.
області (станом на 01.01.2015 р.), (2014, договір №36гр)
2015
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В звіті викладені результати геолого-економічної оцінки залишкових запасів мігматитів
Лащівського родовища в Тальнівському районі Черкаської області. Корисна копалина на
родовищі представлена мігматитами незміненими та порушеними вивітрюванням уманського
комплексу нижньопротерозойського віку від сірого до рожево-сірого кольору дрібносередньозернистими, масивними, щільними. Геолого-економічна оцінка залишкових запасів
Лащівського родовища мігматитів виконувалась за результатами геологорозвідувальних робіт на
родовищі за 1961-1974рр., експлуатаційної розвідки 2007р., результатами експлуатації
родовища, в межах ліцензійної площі та проектного кар'єру. Корисна копалина за фізикомеханічними показниками відповідає вимогам ГОСТ 23845-86 "Породы горные скальные для
производства щебня для строительных работ. Технические условия" та може використовуватись
для виробництва щебеню, щебінь відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-75-98 "Щебінь та гравій
щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови";
камінь бутовий вимогам ДСТУ Б В.2.7-241:2010 "Камінь бутовий. Технічні умови", відсів,
отриманий при дроблені кристалічних порід, відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-210:2010
"Матеріали з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні
умови". Марка щебеню: за дробильністю - 1000 - 1200, за стираністю - Ст-І, за морозостійкістю - F
-100, F -200, бутового каменю марки за міцністю - 800 - 1000, за морозостійкістю - F -50-100. За
рівнем природної радіоактивності мігматити відповідають 1 класу і можуть використовуватися в
усіх видах будівництва без обмежень. Перераховані залишкові промислові запаси корисної
копалини на родовищі складають за категорією: А - 1686,4 тис.м3 і рентабельні до подальшого
відпрацювання. Сумарний водоприплив в кар'єр орієнтовно буде становити 3953 м3/добу.
Гірничотехнічні та гідрогеологічні умови родовища сприятливі для подальшої розробки
відкритим способом. При річній продуктивності підприємства 100 тис.м3 щебеню, підприємство
буде забезпечене запасами кристалічних порід на 28 років,
Рентабельність до собівартості - 14,6%, окупність капіталовкладень 8,1років
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Попередня геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів Калашнік Л.П.
Тальнівського
2016
родовища мінеральних вод (свердловина № 1246) у
Тальнівському районі Черкаської області (станом на
01.04.2014 р.).
Попередня розвідка мінеральних підземних вод Тальнівського родовища. Роботи виконані
відповідно до технічного завдання, виданого ТОВ "Геопроф", і зареєстровані у ДНВП "Геоінформ
України". За якістю розвідані підземні води відповідають вимогам, зазначеним у технічному
завданні, та придатні для промислового розливу в якості мінеральних природних столових вод
із свердловини № 1246. Для виконання завдання на родовищі проведена дослідна відкачка,
виконані хімічні аналізи підземних вод та бальнеологічні дослідження. Об'єктом досліджень є
водоносний горизонт у зоні тріщинуватості кристалічних порід та корі їх вивітрювання. Дебіт
свердловини становить 7,5 м3/год., коефіцієнт водопровідності 7,32 м2/добу, коефіцієнт
п'єзопровідності - 102м2/добу. Водоносний горизонт напірний. Величина напору становить 44 м.
За висновками Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології
вода свердловини №1246 характеризується як гідрокарбонатна натрієво-магнієво-кальцієва,
натрієво-кальцієво-магнієва (або складного катіонного складу) слабко мінералізована без
специфічних компонентів та властивостей, нейтральна-слаболужна, холодна. Мінералізація води
0,62-0,63 г/дм3. Свердловина № 1246 розташована на території Тальнівського заводу "Мінводи",
на відстані 180 м від свердловини № 1243, яка експлуатується для промислового розливу
мінеральної природної столової води "Тальнівська". Свердловини знаходяться в ідентичних
геолого-гідрогеологічних умовах, мають однакову конструкцію, експлуатують єдиний
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водоносний горизонт, що дозволяє віднести їх до одного родовища мінеральних вод. Апробовані
запаси підземних вод у кількості 180 м3/добу.
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