ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ГЕОЛОГІЧНИЙ ФОНД УКРАЇНИ»

ГЕОЛОГОІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ПАСПОРТ
ЛУБЕНСЬКОЇ ОТГ
П О Л ТАВС Ь К А

О Б Л АС Т Ь

СТРУКТУРА ПАСПОРТУ
 Загальна інформація
 Мінерально-сировинна база
 Геологічна характеристика території
 Родовища, які враховані Державним балансом запасів корисних копалин України
 Ділянки родовищ підземних вод
 Прояви корисних копалин, не враховані Державним балансом запасів корисних копалин України
 Свердловини на вуглеводні
 Надрокористування. Спеціальні дозволи на користування надрами
 Геологічна пам'ятка природи
 Небезпечні екзогенні геологічні процеси
 Геологічні матеріали (звіти) за результатами геологорозвідувальних робіт, в площі яких входить територія ОТГ
 Процедура отримання спеціального дозволу
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


Склад ТГ: Лубни, Лубни, Ісківці, Пулинці, Березоточа, Суха



Кількість рад, що об'єдналися: 20



Площа територіальної громади: 1076.1



Чисельність населення ТГ: 68457

Вовчик, Висачки, Вовча Долина, Кузубівка, Войниха, Піски,



КАТОТТГ: UA53040030000088898

Тернівщина, Куп’єваха, Засулля, Солониця, Калайдинці, Клепачі,



Офіційний сайт: mvk@lubnyrada.gov.ua



Адреса: 37500, Полтавська обл., Лубенський

км2

Солониця, Березівка, Кревелівка, Тотчине, Шинківщина, Вищий
Булатець, Кононівка, Нижній Булатець, Чуднівці, Малий В’язівок,

Лушники, Халепці, Хитці, Литвяки, Покровське, Червоні Пологи,
Мацківці, Мацкова Лучка, Мгар, Вільшанка, Луки, Михнівці,
Олександрівка, Терни, П'ятигірці, В’язівок, Новаки, Пишне, Окіп,

р-н, м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, буд. 33

Селюків, Оріхівка, Барвінщина, Матяшівка, Свічківка, Стадня,



Контактні телефони: (05361) 72-767

Крем’янка, Снітин, Броварки, Ремівка, Тишки, Крутий Берег,



Голова: Грицаєнко Олександр Петрович

Хорошки, Ломаки, Снітине, Чернече, Шершнівка, Назарівка

* За даними web-порталу: decentralization.gov.ua/newgromada
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МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННА БАЗА ЛУБЕНСЬКОЇ ОТГ
ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
В геологічному відношенні більша частина території Полтавської області (північна і
центральна) розташована в межах Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ), а південна – у
межах Українського кристалічного щита (УЩ). Головним елементом ДДЗ є Центральний
грабен, заповнений товщею інтенсивно дислокованих осадово-вулканогенних відкладів
девонського й осадових відкладів кам’яновугільного й пермського періодів. На периферійних
ділянках (бортах) западини фундамент поступово занурюється. Він перекритий карбоновими,
мезозойськими й кайнозойським відкладами. У геоморфологічному відношенні знаходиться
в межах Придніпровської низовини. Основними корисними копалинами ДДЗ є нафта, газ ,
вугілля і кам’яна сіль. Нафта й газ пов’язані з мезо-кайнозойськими породними комплексами,
вугілля з кам’яновугільними, а кам’яна сіль з пермськими. У районі села Висачки
розташований єдиний на Полтавщині вихід на поверхню палеозойських порід – в тому числі
брекчії діабазу – породи, що утворилися внаслідок девонського вулканізму в рифтовій
западині. Висачківський горб (соляний купол) є геологічною пам’яткою природи. Межу УЩ
проводять по лінії, яка відповідає глибині залягання докембрійського кристалічного
фундаменту – 500 м. На північ від цієї межі фундамент занурюється під потужний чохол ДДЗ.
УЩ є геологічною структурою платформенного типу. Він складений метаморфічними (гнейси,
кристалічні сланці, амфіболіти, кварцити, метаконгломерати), та магматичним комплексом
гірських порід (граніти, мігматити, гранодіорити, габро тощо). Із УЩ пов’язані поклади
неметалічних корисних копалин для будівництва. Історія розвитку геоструктур, походження,
різний вік зумовили різницю в поширенні відкладів, корисних копалин , і в характері рельєфу
даної території. Все це дає можливості для пошуку нових родовищ і нарощування запасів
мінерально-сировинних ресурсів уже відомих родовищ для забезпечення зростання
виробництва всіх галузей промисловості.
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РОДОВИЩА, ЯКІ ВРАХОВАНІ ДЕРЖАВНИМ БАЛАНСОМ
ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ
СТАНОМ НА 01.01.2021
ТВЕРДІ КОРИСНІ
КОПАЛИНИ
• Торф - 2

НЕМЕТАЛІЧНІ
КОРИСНІ
КОПАЛИНИ
• Пісок будівельний – 1
• Сировина цегельночерепична – 8

ПІДЗЕМНІ ВОДИ

• Питні та технічні - 4
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ІНФОРМАЦІЯ ПО РОДОВИЩАХ, ЯКІ ВРАХОВАНІ ДЕРЖАВНИМ
БАЛАНСОМ ЗАПАСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН УКРАЇНИ
Назва родовища та
його розташування

Бродок, на північний захід від
с. Олександрівка

Запаси корисної копалини

- 42 тис. т - позабалансові

Вид корисної
копалини/значення

ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Тип торфового покладу

В заплаві р. Сліпорід.
Низинний, перехідний

Корисна копалина

Торф
(загальнодержавного
значення згідно з «Переліком
корисних копалин… », Постанова
КМУ № 827 із змінами №1370 від
28.12.2011р.)

Площа та середня
потужність торфового
покладу

Площа в нульовій межі покладу
– 32 га , а межах промислової
глибини – 16 га .
Cередня потужність – 1,32 м

Середні показники якості
торфових відкладів

Зольність – 32,9 %, природна
вологість – 89,5 %, ступінь
розкладення – 40 %

Галузь застосування

Сировина
паливна,
агрохімічна

сировина

Стан родовища

Не розробляється. Осушене

Відомості щодо
затвердження запасів

Протокол
НТР
Київський
геологорозвідувальний трест від
31.08.1960 р. № 668
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РОДОВИЩЕ БРОДОК
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Назва родовища та
його розташування
Вид корисної
копалини/значення
Корисна копалина

Удайське ІІІ (ділянка ПоставМука) на відстані 9 км на північ від

м. Лубни, на північ від сел Халепці,
Лушники, Горобці, Біївці
ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Торф (загальнодержавного значення
згідно з «Переліком корисних
копалин… », Постанова КМУ № 827 із
змінами №1370 від 28.12.2011р.)

Галузь застосування

Сировина
агрохімічна

паливна,

Стан родовища

Не розробляється

Відомості щодо
затвердження запасів

Протокол
НТР
геологорозвідувальний
20.11.1963 р. № 374

Запаси корисної
копалини

-

Тип торфового покладу

В заплаві р. Удай
Низинний, перехідний

Площа та середня
потужність торфового
покладу

Площа в нульовій межі покладу – 249
га , а межах промислової глибини –
55 га. Середня потужність покладу –
1,40 м

Середні показники
якості торфових
відкладів

Зольність – 25,1 %, ступінь
розкладання
–
38%;
ємність
поглинання аміаку - 0,49%; вміст
СаСО3 - 1,11%; кислотність (рН) - 6,9%

сировина

Київський
трест від

С1 – 85 тис. т - балансові,
101 тис. т – позабалансові
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Назва родовища та
його розташування
Вид корисної
копалини/значення
Корисна копалина

Удайське ІІІ (ділянка Задовжик)

біля с. Лісова Слобідка на південний
захід
ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
Торф (загальнодержавного значення
згідно
з
«Переліком
корисних
копалин… », Постанова КМУ № 827 із
змінами №1370 від 28.12.2011р.)

Галузь застосування

Сировина
агрохімічна

паливна,

Стан родовища

Не розробляється

Відомості щодо
затвердження запасів

Протокол
НТР
геологорозвідувальний
20.11.1963 р. № 374

Запаси корисної
копалини

-

Тип торфового
покладу

В заплаві р. Удай
Низинний, перехідний

Площа та середня
потужність торфового
покладу
Середні показники
якості торфових
відкладів

Площа в нульовій межі покладу –
291 га , а межах промислової
глибини – 232 га ;
середня потужність – 1,37 м

Зольність – 20,9 %, природна
вологість – 86,9 %, ступінь
розкладення – 25 %

сировина

Київський
трест
від

С1 – 746 тис. т - балансові,
48 тис. т – позабалансові
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РОДОВИЩЕ УДАЙСЬКЕ ІІІ
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Назва родовища та його Суха Солониця, північна околиця
с. Суха Солониця
розташування
Вид корисної
копалини/значення

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ
БУДІВНИЦТВА

Корисна копалина

Пісок
четвертинного
віку,
алювіальний (місцевого значення
згідно з «Переліком корисних
копалин… », Постанова КМУ № 827 із
змінами №1370 від 28.12.2011р.).

Галузь застосування

Сировина придатна для виготовлення
будівельних розчинів, дорожнього
будівництва (ДСТУ Б В.7.2-32-95)

Стан родовища
Запаси корисної
копалини
(тис. м3):

Не розробляється

Відомості щодо
затвердження запасів

Протокол Науково-технічної ради
(НТР) від 25.03.1991 р. №4

Фізико-механічні
властивості
корисної копалини

За фізико-механічними властивостями
пісок дуже дрібний (модуль крупності
1,23), з низьким вмістом пилуватих і
глинистих часток. Об’ємна вага піску
1,47 г/см3, пористість – 46%; вологість –
0,03%; модуль крупності – 1,24; склад
пилуватих і глинистих часток – 2,5%;
гранулометний склад: 0,63-1,25 мм –
1,0-17,0%; 0,315-0,63 мм – 14,0-59,0 –
27%; 0,14-0,315 мм – 44,0-68,0%

Хімічний склад
За хімічним складом пісок кварцовий з
корисної копалини (%) низьким вмістом сірчаних сполук

- А+С1 – 426,2 тис. м3 - балансові
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РОДОВИЩЕ СУХА СОЛОНИЦЯ
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ЛУБЕНСЬКЕ ділянки: Кононівська
Назва родовища та його
(південна околиця с. Кононівка) та
розташування
Лубенська (західна околиця м. Лубни)
Вид корисної
копалини/значення

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ
БУДІВНИЦТВА

Корисна копалина

Суглинки
лесоподібні
палевожовтого, жовто-бурого та темнобурого кольору четвертинного віку
(місцевого
значення
згідно
з
«Переліком корисних запасів… »,
Постанова КМУ № 827)

Галузь застосування

Сировина
для
виробництва
керамічної повнотілої цегли марки
«75»-«100»

Стан родовища/ площа

Розроблялось
та
станом на
01.01.2021р.
не
розробляється.
Площа
родовища:
(Кононівської
ділянки – 27,12 га, Лубенської
ділянки – 9,23 га)

Запаси корисної
копалини (тис. м3):

-

на ділянці Кононівська – В+С1 737 тис.м3 - балансові ;
на ділянці Лубенська – С1 - 50
тис.м3 - балансові

Відомості щодо
затвердження запасів

Протокол Української територіальної
комісії по запасах корисних копалин
(Укр.ТКЗ) від 25.06.1974 р. №3586 та
Центральної комісії по запасах корисних
копалин (ЦКЗ) №125 від 29.12.1987 р

Фізико-механічні
властивості та
кераміко-технологічні
корисної копалини

Суглинки – грубодисперсні з добрими
формувальними
властивостями,
з
низьким
та
середнім
вмістом
крупнозернистих включень в т.ч. з
карбонатними (0,01-0,39%). Суглинки
помірнопластичні (число пластичності
4,4-15,0) легкоплавкі з вогнетривкістю
1180-1300оС, з середніми показниками
чутливості
до
сушіння
та
водопоглинання
16,5-20,4%,
стабільною морозостійкістю

Хімічний склад
корисної копалини (%)

SiO₂ – 65,77-72,59, Al2O3 – 9,13-11,26,
ТіО2 – 0,67-0,76, Fe2O3 – 3,07-4,06, CaO –
3,31-5,95, MgO – 0,53-1,58, Na2O – 0,670,90, K2O – 1,66-2,57, SО3 – 0,04-0,13, впп
– 5,21-6,40

Марка готової
продукції

Умовні позначення цегли – КР 75/16701690/25/ та КР 100/1894/25/ – ГОСТ
530-80
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Родовище ЛУБЕНСЬКЕ

Фізико-механічні
випробування готової
продукції

Технологічні параметри (шихта за
геологічним заляганням суглинків):
спосіб формування – пластичний,
сушіння штучне – 36 години, брак
цегли після сушіння –1-2,5%,
температура випалу – 1000-1020оС,
термін випалу -48 годин, брак цегли
після випалу – 2-2,4%, межа
міцності на стиск – 179-300 кг/см2,
межа міцності на згин – 20-24
кг/см2, водопоглинання – 12,5-16,5
%, марки цегли за міцністю – 75,
100, марка цегли за морозостійкістю
– Мрз 50

Гідрогеологічні умови
розробки родовища

Корисна копалина не обводнена.
Водоносний горизонт (розкритий
свердловинами) залягає на глибині
7,5-8,1
м,
нижче
горизонту
підрахунку запасів

Гірничотехнічні умови
розробки родовища

Породи розкриву – ґрунтоворослинний шар на ділянках:
Кононівська – потужністю від 0 до
0,8 м (в середньому – 0,3 м);
Лубенська – від 0 до 4,0 м (в
середньому – 1,3 м).
Потужність суглинків на ділянках:
Кононівська – від 2,0 до 8,7 м (в
середньому – 5,3 м). Лубенська –
від 5,7 до 16,5 м (в середньому –
12,8 м)

Складність геологічної
будови родовища

Родовище відноситься до 2-ої групи
складності будови відповідно до
Класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин державного
фонду надр
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РОДОВИЩЕ ЛУБЕНСЬКЕ
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Назва родовища та його ЛУБЕНСЬКЕ 1, на західній околиці
м. Лубни
розташування
Вид корисної
копалини/значення

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ
БУДІВНИЦТВА

Корисна копалина

Суглинки лесоподібні
палевожовтого та бурувато-жовтого кольору
четвертинного
віку
(місцевого
значення згідно з «Переліком
корисних запасів… », Постанова КМУ
№ 827)

Галузь застосування

Сировина
для
виробництва
керамічної повнотілої цегли марок
«75»,«100»

Стан родовища/ площа

Не розробляється.
Площа родовища- 16 га

Запаси корисної
копалини (тис. м3):

- А+В+С1 – 2060 тис.м³ - балансові

Відомості щодо
затвердження запасів

Протокол Української територіальної
комісії по запасах корисних копалин
(Укр.ТКЗ) від 29.12.1967 р. №2573

Фізико-механічні
та
кераміко-технологічні
властивості
корисної
копалини

Суглинки – грубодисперсні, з низьким
вмістом крупнозернистих включень в
т.ч.
карбонатних,
малопластичні
(число
пластичності
1,2-7,0),
о
легкоплавкі
(1130-1320 С),
з
стабільною морозостійкістю

Хімічний склад корисної
копалини (%)

SiO₂ – 63,92-75,01, Al2O3 – 5,15-9,03,
ТіО2 – 0,78-0,94, Fe2O3 – 2,89-3,70, CaO
– 4,09-8,46, MgO – 1,39-1,62, SО3 –
0,06-0,13, впп – 5,09-8,99

Гідрогеологічні умови
розробки родовища

Корисна копалина не обводнена.
Перший від поверхні постійний
водоносний горизонт залягає нижче
горизонту підрахунку запасів.

Гірничотехнічні умови
розробки родовища

Породи розкриву
– ґрунтоворослинний шар потужністю від 0,3 до
0,5 м.
Потужність (розкрита) суглинків у
середньому – 14,5 м

18

Родовище ЛУБЕНСЬКЕ 1

Фізико-механічні
випробування готової
продукції

Технологічні параметри (шихта з
добавкою 5% часів-ярської глини):
спосіб формування – пластичний,
сушіння штучне – 36 години, брак
цегли
після
сушіння
–2,93,3%,температура випалу – 1000оС,
брак цегли після випалу – 1,3-1,7%,
межа міцності на стиск – 109-118
кг/см2, межа міцності на згин –19,222,0 кг/см2, водопоглинання – 6-10
%, марка цегли за міцністю – 75,100,
марка цегли за морозостійкістю –
Мрз 25. (відповідно до вимог ГОСТу530-54, 6248-59)

Складність геологічної
будови родовища

Родовище відноситься до 1-ої групи
складності будови, відповідно до
Класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин державного
фонду надр
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РОДОВИЩЕ ЛУБЕНСЬКЕ 1
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Назва родовища та його ЛУБЕНСЬКЕ 2, північна околиця
м. Лубни
розташування
Вид корисної
копалини/значення

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ
БУДІВНИЦТВА

Корисна копалина

Суглинки
лесовидні
жовтуватобурого кольору четвертинного віку
(місцевого
значення
згідно
з
«Переліком корисних запасів… »,
Постанова КМУ № 827)

Галузь застосування

Сировина
для
виробництва
керамічної повнотілої цегли марки
«100»

Стан родовища/ площа

Розробляється (спецдозвіл № 2842
від 21.10.2002р.).
Площа родовища – 10,3 га

Запаси корисної
копалини (тис. м3):
Відомості щодо
затвердження запасів

– В+С1 – 540,34 тис.м³ - балансові,
- умовно балансові (під
лісонасадженнями) – 60 тис.м3 –
позабалансові
Протокол Державної комісії України
по запасах корисних копалин (ДКЗ)
від 25.01.2017р. №3806

Фізико-механічні
властивості та керамікотехнологічні корисної
копалини

Суглинки – тонкодисперсні з добрими
формувальними властивостями, з
низьким та середнім вмістом
крупнозернистих включень (0,043,46%)
в
т.ч.
з
окремими
включеннями дрібних карбонатів
(0,02-0,49%),
помірнота
середньопластичні
(число
пластичності
10,28-18,42,
в
середньому 13,45), легкоплавкі з
з
вогнетривкістю
1310-1330оС,
низькими показниками чутливості до
сушіння
та
водопоглинання,
стабільною морозостійкістю

Хімічний склад корисної
копалини (%)

SiO₂ – 72,49, Al2O3 – 3,22, ТіО2 – 0,56,
Fe2O3 – 8,89, CaO – 4,20, MgO – 1,17,
Na2O – 2,18, K2O – 2,06, SО3 – 0,07, впп
– 5,40

Марка готової продукції

Умовні позначення цегли – КРПв –
1НФ–М100–1710–F25–1–ДСТУ Б В.2.761:2008
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Родовище ЛУБЕНСЬКЕ 2

Фізико-механічні
випробування готової
продукції

Технологічні
параметри:
(шихта
суглинок 100% + 7% відходів
вуглезбагачення) спосіб формування
– пластичний, сушіння штучне та
природне – 72 години та 21 доба,
брак цегли після сушіння – 2,7% та 1,4
%, температура випалу – 980-1050оС,
брак цегли після випалу – 1,6% та
1,2%, межа міцності на стиск –
11 МПа та 13,9 МПа, межа міцності на
згин – в обох способах 2,2 МПа,
водопоглинання – 6-8 %, марка цегли
за міцністю – 100, марка цегли за
морозостійкістю – Мрз 25

Гідрогеологічні умови
розробки родовища

Корисна копалина не обводнена.
Перший від поверхні водоносний
горизонт залягає на глибині 30,0 м і
приурочений до відкладів пліоцену і
олігоцену,
нижче
горизонту
підрахунку запасів

Гірничотехнічні умови
розробки родовища

Породи розкриву – ґрунтоворослинний шар потужністю від 0,1
до 0,6 м (в середньому – 0,5 м)
Потужність суглинків 4,6-7,2 м (в
середньому – 5,2 м)

Складність геологічної
будови родовища

Родовище відноситься до 2-ої групи
складності
відповідно
до
Класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин державного фонду
надр
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РОДОВИЩЕ ЛУБЕНСЬКЕ 2
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Назва родовища та його СХІДНО-ЛУБЕНСЬКЕ , північна
околиця м. Лубни
розташування
Вид корисної
копалини/значення

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ
БУДІВНИЦТВА

Корисна копалина

Суглинки палево-жовтого та жовтобурого кольору четвертинного віку
(місцевого
значення
згідно
з
«Переліком корисних запасів… »,
Постанова КМУ № 827)

Галузь застосування

Сировина
для
виробництва
керамічної повнотілої цегли марки
«100»

Стан родовища/ площа

Не розробляється.
Площа родовища- 36,5 га

Запаси корисної
копалини (тис. м3):

- А+В+С1 – 1916 тис.м³ - балансові

Відомості щодо
затвердження запасів

Протокол Української територіальної
комісії по запасах корисних копалин
(Укр.ТКЗ) від 16.04.1992 р. № 5256

Фізико-механічні
та
кераміко-технологічні
властивості
корисної
копалини

Суглинки – низькодисперсні з
добрими
формувальними
властивостями, з низьким вмістом
крупнозернистих включень в т.ч.
карбонатних,
помірнопластичні
(число
пластичності
7,74-11,81),
легкоплавкі, з високою чутливістю до
сушіння, стабільною морозостійкістю

Хімічний склад корисної
копалини (%)

SiO₂ – 68,87-69,60, Al2O3 – 8,10-8,59,
ТіО2 – 0,56-0,64, Fe2O3 – 2,59-4,25, Мп
– 0,041-0,058, CaO – 5,97-7,18, MgO –
1,20-1,29, P2O5–0,040-0,080,Na2O –
1,10-1,23, K2O – 1,82-2,06, SО3 – 0,060,10, впп – 7,19-7,49

Гідрогеологічні умови
розробки родовища

Корисна копалина не обводнена.
Перший від поверхні водоносний
горизонт залягає нижче горизонту
підрахунку запасів
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Родовище СХІДНО-ЛУБЕНСЬКЕ

Фізико-механічні
випробування
готової
продукції

Технологічні
параметри:
спосіб
формування – пластичний, сушіння
штучне –72 години, брак цегли після
сушіння – 3%,температура випалу –
1000-1200оС, брак цегли після випалу
– 2 %, межа міцності на стиск –
112 кг/см2, межа міцності на згин – 23
кг/см2, водопоглинання – 13,2 %,
марка цегли за міцністю – 100, марка
цегли за морозостійкістю – Мрз 15.
(відповідно до вимог ГОСТу-530-80
«Кирпич и камни керамические»)

Гірничотехнічні умови
розробки родовища

Породи розкриву
– ґрунтоворослинний шар потужністю від 0,1 до
0,5 м (в середньому – 0,2 м).
Потужність суглинків від 3,6 до 6,0 м
(в середньому – 5,1 м)

Складність геологічної
будови родовища

Родовище відноситься до 1-ої групи
складності будови відповідно до
Класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин державного фонду
надр

25

РОДОВИЩЕ СХІДНО-ЛУБЕНСЬКЕ
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ОРІХІВСЬКЕ, за 0.5 км на північ від
Назва родовища та його с. Оріхівка, за 6.5 км на південний
розташування
захід від з.ст. Ромодан
Вид корисної
копалини/значення

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ
БУДІВНИЦТВА

Корисна копалина

Суглинки темно-жовтого та бурого
кольору
четвертинного
віку
(місцевого
значення
згідно
з
«Переліком корисних запасів… »,
Постанова КМУ № 827)

Галузь застосування

Сировина
для
виробництва
керамічної повнотілої та 19-пустотної
цегли марок «100»-«150»

Стан родовища/ площа
Запаси корисної
копалини (тис. м3):

Розробляється (спецдозвіл № 3302
від 19.12.2003 р., строк дії до
19.12.2035 р).
Площа родовища – 7,5 га
- В+С1 – 106,57 тис.м³ - балансові

Відомості щодо
затвердження запасів

Протокол Української територіальної
комісії по запасах корисних копалин
(Укр.ТКЗ) від 18.09.1986 р. №4577

Фізико-механічні
та
кераміко-технологічні
властивості
корисної
копалини

Суглинки – низькодисперсні з
добрими
формувальними
властивостями, з низьким
та
середнім вмістом крупнозернистих
включень
в
т.ч.
карбонатних,
помірно- та середньопластичні (число
пластичності 10,8-19,0), легкоплавкі, з
високими показниками чутливості до
сушіння, стабільною морозостійкістю

Хімічний склад корисної
копалини (%)

SiO₂ – 65,67-70,13, Al2O3 – 8,04-10,46,
ТіО2 – 0,57-0,82, Fe2O3 – 3,04-3,98, CaO
– 6,45-8,25, MgO – 1,06-1,90, Na2O –
0,95-1,00, K2O – 0,84-1,05, SО3 – 0,120,23, впп – 5,57-11,53

Марка готової продукції

Умовні
позначення
цегли
–
КРП100/1480/25;
КР100/1660/25,
КРП150/1520/25; КР150/1690/25
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Родовище ОРІХІВСЬКЕ

Фізико-механічні
випробування готової
продукції

Технологічні параметри: спосіб
формування – пластичний, сушіння
примусове –72 години або в
природних умовах 12 діб, брак
цегли після сушіння примусового –
від 4 до 10%, а за природних умов –
0%, температура випалу – 10001200оС, брак цегли після випалу – 0
%, межа міцності на стиск – 178-338
кгс/см2, межа міцності на згин – 4998 кгс/см2, водопоглинання – 10-17
%, марка цегли за міцністю – 100150, марка цегли за морозостійкістю
– Мрз 25. (відповідно до вимог
ГОСТу-530-80 «»Кирпич и камни
керамические»)

Гідрогеологічні умови
розробки родовища

Корисна копалина не обводнена.
Перший від поверхні водоносний
горизонт залягає на глибині 10-15 м
нижче горизонту підрахунку запасів

Гірничотехнічні умови
розробки родовища

Породи розкриву
– ґрунтоворослинний шар
потужністю в
середньому 0,7 м.
Потужність суглинків у середньому –
5,2 м

Складність геологічної
будови родовища

Родовище відноситься до 1-ої групи
складності будови відповідно до
Класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин державного фонду
надр
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РОДОВИЩЕ ОРІХІВСЬКЕ

29

Назва родовища та його МИХНІВСЬКЕ, на південно-західній
околиці с. Михнівці
розташування
Вид корисної
копалини/значення

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ
БУДІВНИЦТВА

Корисна копалина

Суглинки палево-жовтого та жовтобурого кольору четвертинного віку
(місцевого
значення
згідно
з
«Переліком корисних запасів… »,
Постанова КМУ № 827)

Галузь застосування

Сировина
для
виробництва
керамічної повнотілої цегли марки
«75»

Стан родовища/ площа

Не розробляється.
Площа родовища- 4,2 га

Запаси корисної
копалини (тис. м3):

- А+В – 158.8 тис.м³ - балансові

Відомості щодо
затвердження запасів

Протокол Державної комісії України
по запасах корисних копалин (ДКЗ)
від 04.07.2005р. № 984

Фізико-механічні
та
кераміко-технологічні
властивості
корисної
копалини

Суглинки
– тонкодисперсні з
добрими
формувальними
властивостями, з низьким вмістом
крупнозернистих включень в т.ч.
карбонатних,
помірнопластичні
(число
пластичності
7,4-11,8),
легкоплавкі з вогнетривкістю 11801200оС, з високими та середніми
показниками чутливості до сушіння,
водопоглинання - 16,7-18,4%,
з
стабільною морозостійкістю Мзр-15

Хімічний склад корисної
копалини (%)

SiO₂ – 69,02-74,78, Al2O3 – 8,58-11,55,
ТіО2 – 0.42-0.45, Fe2O3 – 2.46-3.44, CaO
– 1,71-3.60, MgO – 1,18-1.51, Na2O –
0.86-1.04, K2O – 1.22-1.92, SО3 – слід,
впп – 5.46-8.30

Гідрогеологічні умови
розробки родовища

Корисна копалина не обводнена.
Підземні води в бучацьких пісках
залягають на глибині 50-80 м, нижче
горизонту підрахунку запасів
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Родовище МИХНІВСЬКЕ
Марка готової
продукції

Умовні позначення цегли – КРПВ
1/75/1690/15 ДСТУ Б.В. 2.7-61-97

Фізико-механічні
випробування готової
продукції

Технологічні
параметри:
спосіб
формування – пластичний, сушіння –1214 діб, брак цегли після сушіння –3%,
температура випалу – 960-1000оС,
термін випалу -48 годин, брак цегли
після випалу – 2%, межа міцності на
стиск – 77-109,5 кгс/см2, межа міцності
на
згин
–
19,8-30,6
кгс/см2,
водопоглинання – 10,8-14,9 %, марка
цегли за міцністю – 100, марка цегли за
морозостійкістю – Мрз 15

Гірничотехнічні умови
розробки родовища

Породи
розкриву
–
ґрунтоворослинний шар потужністю від 0,2 до
0,4 м, у середньому – 0,3 м.
Потужність суглинків від 2,2 до 7,7 м,
в середньому – 4,1 м

Складність геологічної
будови родовища

Родовище відноситься до 1-ої групи
складності будови відповідно до
Класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин державного фонду
надр
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РОДОВИЩЕ МИХНІВСЬКЕ

32

Назва родовища та його ТЕРНІВСЬКЕ (ділянка №1 та ділянка
Резервна), за 0.2 км на північний схід
розташування
від околиці с. Терни

Вид корисної
копалини/значення

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ ДЛЯ
БУДІВНИЦТВА

Корисна копалина

Суглинки лесоподібні жовто-бурого
та
буро-коричневого
кольору
четвертинного
віку
(місцевого
значення згідно з «Переліком
корисних запасів… », Постанова КМУ
№ 827)

Галузь застосування

Стан родовища/ площа

Сировина
для
виробництва
керамічної повнотілої цегли марки
«75-100»
Розроблялось родовище з 1968 року ,
а з 2008 року розробляється тільки
ділянка №1 (спецдозвіл № 4746 від
22.10.2008 р.,
термін 18 років).
Площа родовища 33,64 га в т.ч.
ділянки № 1 – 3,91 га

Запаси
корисної - на ділянці №1 – А – 27,95 тис.м –
балансові ;
копалини/одиниці
- на ділянці Резервна – С1 - 1362
виміру
тис.м3 – балансові
3

Відомості щодо
затвердження запасів

Протоколи Української територіальної
комісії по запасах корисних копалин
(Укр.ТКЗ) №2380 від 30.06.1966 р., та
№4433 від 20.12.1984 р. та протокол
Державної комісії України по запасах
корисних
копалин
(ДКЗ)
від
25.12.2015р. № 3508

Фізико-механічні
та
кераміко-технологічні
властивості
корисної
копалини

Суглинки – низькодисперсні з
задовільними
формувальними
властивостями, з низьким вмістом
крупнозернистих включень в т.ч.
карбонатних,
помірно-,
середньопластичні
(число
пластичності 5,02-17,56, у середньому
11,17),
легкоплавкі,
з
з
вогнетривкістю
1180-1230оС,
середньою чутливістю до сушіння,
стабільною морозостійкістю
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Родовище ТЕРНІВСЬКЕ

Хімічний склад корисної
копалини (%)

SiO₂ – 69,70-71,96, Al2O3 – 6,54-8,45,
ТіО2 – 0,54-0,62, Fe2O3 – 2,95-4,19, CaO
– 5,74-7,67, MgO – 0,75-1,46, Na2O –
0,46-1,95, K2O – 1,60-1,96, SО3 – 0,050,14

Марка готової продукції

Умовні позначення цегли – КРПв–
1НФ–М100–1770–F-25–1–ДСТУ Б.В.
2.7-61:2008

Гідрогеологічні умови
розробки родовища

Корисна копалина не обводнена.
Водоносний горизонт залягає нижче
горизонту підрахунку запасів

Гірничотехнічні умови
розробки родовища

Породи розкриву
– ґрунтоворослинний шар потужністю від 0,3 до
1,5 м (в середньому – 0,8 м).
Потужність суглинків від 2,1 до 6,9 м
(в середньому – 5,2 м)

Складність геологічної
будови родовища

Відноситься до 2-ої групи складності
будови, відповідно до Класифікації
запасів і ресурсів корисних копалин
державного фонду надр
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РОДОВИЩЕ ТЕРНІВСЬКЕ
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Родовище Лубенське

ДІЛЯНКИ РОДОВИЩ

ПІДЗЕМНИХ ВОД

Ділянка

Лубенська 1
Ділянка

Лубенська 2
Ділянка

Лубенська 3
Ділянка

“Лубенський молочний
завод”
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Назва об’єкта

Родовище Лубенське ділянка Лубенська 1

Загальні дані

Ділянка Лубенська 1 родовища Лубенське розташована в м. Лубни, в південно-східній околиці.
Ділянка родовища експлуатується групою свердловин.

Корисна копалина

Підземні питні води

Галузь застосування

Господарсько-питне водопостачання

Розробляється / не розробляється

Розробляється

Водоносний горизонт (ВГ)

Водоносний горизонт канівської та бучацької серій еоцену (Pg2kn+bc)

Запаси корисної копалини

Балансові експлуатаційні запаси підземних питних вод затверджені протоколом ДКЗ СРСР
№ 4345 від 22 червня 1964 р. у кількості та за категоріями:
А – 3000 м3/рік, В – 5000 м3/рік
Характеристка водоносного горизонту

Глибина залягання ВГ
Покрівля, м

Підошва, м

82,00
87,80

107,00
136,00

Рівень води, м

Напір над
покрівлею, м

Дебіт, м3/добу

Мінералізація,
мг/л

Зниження, м

+4,00
21,00

82,50
117,50

298,00
620,00

0,800
2,400

16,80
40,50

Видобуток корисної копалини / одиниці виміру

В 2020 році було видобуто 846102 м3 підземних питних вод

Надрокористувач:

КП «Лубниводоканал»

Реєстраційний номер спеціального дозволу на
користування надрами/мета:

4971/ Геол.вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, питних підземних вод,
затвердження запасів ДКЗ України
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Назва об’єкта

Родовище Лубенське ділянка Лубенська 2

Загальні дані

Ділянка Лубенська 2 родовища Лубенське розташована в м. Лубни, в північно-східній околиці.
Ділянка родовища експлуатується групою свердловин.

Корисна копалина

Підземні питні води

Галузь застосування

Господарсько-питне водопостачання

Розробляється / не розробляється

Розробляється

Водоносний горизонт (ВГ)

Водоносний горизонт канівської та бучацької серій еоцену (Pg2kn+bc)

Запаси корисної копалини

Балансові експлуатаційні запаси підземних питних вод затверджені протоколом ДКЗ СРСР № 4345 від
22 червня 1964 р. у кількості та за категоріями:
В – 1800 м3/рік, С1 – 6600 м3/рік
Характеристка водоносного горизонту

Глибина залягання ВГ
Покрівля, м

Підошва, м

74,30
75,20

120,90
128,70

Рівень води, м

Напір над
покрівлею, м

Дебіт, м3/добу

Мінералізація,
мг/л

Зниження, м

+2,10
25,00

76,30
77,30

616,00
1797,10

1,210
1,250

5,10
14,70

Видобуток корисної копалини / одиниці виміру

В 2020 році було видобуто 1081151 м3 підземних питних вод

Надрокористувач:

КП «Лубниводоканал»

Реєстраційний номер спеціального дозволу на
користування надрами/мета:

4971/ Геол.вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, питних підземних вод,
затвердження запасів ДКЗ України
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Назва об’єкта

Родовище Лубенське ділянка “Лубенський молочний завод”

Загальні дані

«Ділянка Лубенський молочний завод» родовища Лубенське розташована в м. Лубни, в північнозахідній околиці. Ділянка родовища експлуатується свердловиною № 1

Корисна копалина

Підземні питні води

Галузь застосування

Господарсько-питне, виробничо-технічне водопостачання

Розробляється / не розробляється

Розробляється

Водоносний горизонт (ВГ)

Водоносний горизонт канівської та бучацької серій еоцену (Pg2kn+bc)

Запаси корисної копалини

Балансові експлуатаційні запаси підземних питних вод затверджені протоколом ДКЗ України № 3574
від 31 травня 2016 р. у кількості та за категоріями:
В – 314 м3/рік, С1 –141 м3/рік
Характеристка водоносного горизонту

Глибина залягання ВГ
Покрівля, м

Підошва, м

146,50

173,00

Рівень води, м

Напір над
покрівлею, м

Дебіт, м3/добу

Мінералізація,
мг/л

Зниження, м

75,00
75,40

71,10
71,50

561,60
749,00

0,730
0,910

9,40
12,00

Видобуток корисної копалини / одиниці виміру

В 2020 році було видобуто 122000 м3 підземних питних вод

Надрокористувач:

ТОВ «Лубенський молочний завод»

Реєстраційний номер спеціального дозволу на
користування надрами/мета:

6205 / видобування питних підземних вод для господарсько-питних і виробничих потреб за
умови здійснення водопідготовки
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Назва об’єкта

Родовище Лубенське ділянка Лубенська 3

Загальні дані

Ділянка Лубенська 3 родовища Лубенське розташована в м. Лубни, в північно-західній околиці.
Ділянка родовища експлуатується групою свердловин.

Корисна копалина

Підземні питні води

Галузь застосування

Господарсько-питне водопостачання

Розробляється / не розробляється

Розробляється

Водоносний горизонт (ВГ)

Водоносний горизонт канівської та бучацької серій еоцену (Pg2kn+bc)

Запаси корисної копалини

Балансові експлуатаційні запаси підземних питних вод затверджені протоколом ТКЗ України № 3994
від 20 грудня 1979 р. у кількості та за категоріями:
А – 3200 м3/рік, В – 800 м3/рік
Характеристка водоносного горизонту

Глибина залягання ВГ
Покрівля, м

Підошва, м

134,00
137,00

185,00
202,00

Рівень води, м

Напір над
покрівлею, м

Дебіт, м3/добу

Мінералізація, мг/л

Зниження, м

39,00
65,00

75,00
89,00

285,10
719,70

0,800
0,900

5,00
40,00

Видобуток корисної копалини / одиниці виміру

В 2020 році було видобуто 494401 м3 підземних питних вод

Надрокористувач:

КП «Лубниводоканал»

Реєстраційний номер спеціального дозволу на
користування надрами/мета:

4971/ Геол.вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка, питних підземних вод,
затвердження запасів ДКЗ України
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ВОДОЗАБОРИ ПІДЗЕМНИХ ПИТНИХ І
ТЕХНІЧНИХ ВОД


1. КП “Лубниводоканал” Лубенська 1



11. ТОВ "Райз-Схід" (с. Хорошки)



2. КП “Лубниводоканал” Лубенська 2



12. ПрАТ "Райз - Максимко" Лубенська філія (5300461-0)



3. КП “Лубниводоканал” Лубенська 3



13. ПрАТ "Райз - Максимко" Лубенська філія (5300461-1)



4. «Лубенський молочний завод»



14. ПрАТ "Райз - Максимко" Лубенська філія (5300461-2)



5. ТОВ "Лубенська Птахофабрика"



15. ТОВ «Млинівський комплекс»



6. ПАТ "Лубнифарм"



16. ТОВ "Райз-Схід (с. Новаки)



7. ЛВЗ АТ "МОТОР СІЧ“



17. ПрАТ "Райз - Максимко" Лубенська філія (5300461-3)



8. Приватне підприємство "Лубнимаш“



9. ТОВ "Оператор ГТС України"



10. ТОВ «Оріхівський цегельний завод»
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ВОДОЗАБОРИ ПІДЗЕМНИХ ПИТНИХ І ТЕХНІЧНИХ ВОД
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Водокористувач

ЄДРПОУ

Індекс водоносного
горизонту

Розташування

КП “Лубниводоканал”
Лубенська 1

36770447/03351906

PG2(KN+BC)

ЛУБНИ

2.318

2020

КП “Лубниводоканал”
Лубенська 2

36770447/03351906

PG2(KN+BC)

ЛУБНИ

2.962

2020

КП “Лубниводоканал”
Лубенська 3

36770447/03351906

PG2(KN+BC

ЛУБНИ

1.355

2020

«Лубенський молочний
завод»

Видобуток,
тис.м3/добу

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ
ПО ВОДОЗАБОРАХ
ЛУБНИ
00446813
PG2(KN+BC)
0.334

Рік
звітності

2020

ТОВ "Лубенська
Птахофабрика»

41111398

PG2BC

ЛУБНИ

0.006

2020

ПАТ "Лубнифарм"

00480951

PG2(KN+BC)

ВИЩИЙ БУЛАТЕЦЬ

0.042

2020

Приватне підприємство
"Лубнимаш“

38069493

PG2(KN+BC)

ЛУБНИ

0.018

2020

43

Водокористувач

ЄДРПОУ

Індекс водоносного
горизонту

Розташування

Видобуток,
тис.м3/добу

Рік
звітності

ТОВ "Оператор ГТС України"

42795490

PG2BC

ПІСКИ

0.018

2020

ТОВ «Оріхівський цегельний
завод»

25163967

Q

ОРІХІВКА

-

ТОВ "Райз-Схід"

41104731

PG2BC

ХОРОШКИ

-

ПрАТ "Райз - Максимко"
Лубенська філія (5300461-0)

26437059

PG2(KN+BC)

ХОРОШКИ

0.010

ПрАТ "Райз - Максимко"
Лубенська філія (5300461-1)

26437059

PG2BC

СНІТИН

-

ПрАТ "Райз - Максимко"
Лубенська філія (5300461-2)

26437059

PG2BC

ЛОМАКИ

0.003

ТОВ «Млинівський комплекс»

41471782

Q

ЛОМАКИ

-

ТОВ "Райз-Схід

41104731

PG2BC

НОВАКИ

-

ПрАТ "Райз - Максимко"
Лубенська філія (5300461-3)

26437059

PG2BC

НОВАКИ

0.002

2018

2018

2018
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ПРОЯВИ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ПИТАННЯ ЩОДО
ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ВИРІШЕНЕ ПІСЛЯ
ПРОВЕДЕННЯ ПОДАЛЬШИХ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
ІНФОРМАЦІЯ ПО ДІЛЯНКАХ (ПРОЯВАХ) КОРИСНИХ КОПАЛИН, ЩО НЕ ВРАХОВАНІ ДЕРЖАВНИМ БАЛАНСОМ
Назва ділянки (прояву), місце розташування

Характеристика ділянки (прояву)

Горючі корисні копалини (Нафта)
1. Калайдинський прояв – на
Захід від с. Калайдинці

Наявність прояву на Калайдинській брахантикліналі в турнейських відкладах нижнього
карбону в свердловині в виді нафтових плям

2. Ісачківський прояв – на
північний схід від с. Висачки

Розташований в районі Ісачківського соляного штоку. Нафта була присутня в ряді
свердловин на глибині 138,6-172,6 м в вигляді примазок, крапель та плям в тріщинах
мергелів та вапняків, перемішаних з кам’яною сіллю. На глибині 254 -300 м породи
просочені нафтовим бітумом. Свердловинами виявлено 4 нафтових горизонти. Нафта ІІІ
горизонту відноситься до типу важких нафт. Нафта знаходиться у вторинному заляганні

Тверді корисні копалини (Кам'яне вугілля)
3. Ісачківський прояв – на
південний захід від с. Висачки

Наявність кам’яного вугілля на південному крилі Ісачківського куполу установлена
свердловинами на глибині 380-396 м та 492 м. Вугільний пласт залягає серед піщаноглинистих порід. Вугільний пласт має просту будову, потужність – 0,75-1,5 м, зольність - 1027%. Вугілля слабо метаморфізоване, перехідне від бурих до довгополум'яного. За
генезисом вугілля алохтонне
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ІНФОРМАЦІЯ ПО ДІЛЯНКАХ (ПРОЯВАХ) КОРИСНИХ КОПАЛИН, ЩО НЕ ВРАХОВАНІ ДЕРЖАВНИМ БАЛАНСОМ
Назва ділянки (прояву), місце розташування

Характеристика ділянки (прояву)

Тверді корисні копалини (Буре вугілля)

4. Сула-Удайське родовище,
розташоване в межиріччі Сули та
Удая

Сула-Удайське родовище виявлене у 1965 році пошуковими роботами на буре вугілля в
центральній частині Дніпровсько-Донецької западини в межах Сула-Удайського міжкупольного
прогину. За результатами геологорозвідувальних робіт була виявлена вугленосна площа (1400
км2) із загальними запасами 1113 млн.т, в т.ч. у контурі робочої потужності (2 м і більше) 757,3
млн.т. Поклади бурого вугілля залягають в відкладах берекської світи верхнього олігоцену на
глибині від 16 до 107 м. У 1971 - 1973 роках на родовищі виконувались пошуково-оцінювальні
роботи. В результаті чого в межах 2-метрового контуру потужності вугільного пласта були
виділені відокремлені ділянки: Вороньковська, Мелехівська, Сенчанська та Дубровська.
Найбільш перспективною визнана Мелехівська ділянка, на якій у 1990 р. була розпочата
попередня розвідка. Запаси бурого вугілля в межах Мелехівської ділянки Сула-Удайського
родовища склали за категоріями С1+С2 - 182,687 млн. т, перспективні ресурси категорії Р1 –
90,97 млн. т. (протокол НТР ДГП «Центрукргеологія» № 9 від 30.06.2000 р.). Основним
можливим напрямом промислового використання вугілля є енергетика . Вугілля має досить
високу зольність (особливо верхній пласт), що зумовлює використання його для спалювання в
стаціонарних котельних установках (ТЕЦ та ін.). Вугілля, особливо нижнього пласта, із зольністю
менше 25%, може використовуватися у вигляді буровугільних брикетів, як паливо для
комунальних і побутових потреб. Технологічні випробування вугілля родовища підтверджують
таку можливість. Порівняно високий вихід гумінових кислот (до 75,7%) дозволяє передбачити
можливість часткового використання вугілля родовища як сировину для виготовлення
вуглелужного реагенту. Гідрогеологічні умови експлуатації родовища доволі складні. Підземні
води приурочені до четвертинних, неогенових та палеогенових відкладів. Усі ці горизонти
взаємозв'язані і в регіональному масштабі утворюють єдину гідравлічну систему.
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ІНФОРМАЦІЯ ПО ДІЛЯНКАХ (ПРОЯВАХ) КОРИСНИХ КОПАЛИН, ЩО НЕ ВРАХОВАНІ ДЕРЖАВНИМ БАЛАНСОМ
Назва ділянки (прояву), місце розташування

Характеристика ділянки (прояву)

Тверді корисні копалини (Торф)
5. Окоп - в заплаві р. Сулиця

Площа прояву 380 га. Тип торфового покладу – низинний. Глибина залягання торфу мінлива,
коливається від 1,0 м до 5,7 м. Потужність в середньому 1,20 м

6. Тишки – на південь від с. Тишки

Ділянка вироблена. Площа в «0» межі покладу – 317 га , а межах промислової глибини – 98
га, запаси – 134 тис.т. Поклади представлені низинним типом. Потужність торф’яного
покладу 1,0 м. Зольність – від 27 до 67 %, природна вологість – 80-87 %, ступінь розкладення
– 35-40 %

7. Плавське – на південний захід
від с. Литвяки

Площа в «0» межі покладу – 39 га , а межах промислової глибини – 6 га , запаси – 62 тис.т.
ресурси – 17 тис.т. Тип торфового покладу – низинний. Зольність – від 28,0 до 43,5 %,
природна вологість від 75,3 до 86,3 %, ступінь розкладення від 24,8 до 53,8 %. ємність
поглинання аміаку - 0,23 %; вміст N – 2,26 %, Р2О5 – 0,73 %, Fe2O3 – 1,25 %, CaO – 3,62 %,
гумінові кислоти – 22,32%, кислотність (рН) - 6,97 %. Середня глибина покладу 2,10 м

8. Моховацька – на північний захід
від с. Березоточа

Площа ділянки в «0» межі покладу – 51 га , а межах промислової глибини – 36 га , ресурси –
41 тис.т. Тип торфового покладу – низинний.

9. Панська – на північний схід від
с. Піски

Площа ділянки в «0» межі покладу – 25 га , а межах промислової глибини – 17 га , ресурси –
20 тис.т. Тип торфового покладу – низинний

10. Торговицька – на південь від
с. Суха Солониця

Вироблена ділянка, площа в «0» межі покладу – 350 га , а межах промислової глибини – 50
га , запаси – 134 тис.т.

11. Сліпородівська – на захід від
с. Пулинці

Загальна площа 218 га, площа в «0» межі покладу – 115 га , а межах промислової глибини –
107 га , запаси – 524 тис.т. Тип торфового покладу – низинний
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ІНФОРМАЦІЯ ПО ДІЛЯНКАХ (ПРОЯВАХ) КОРИСНИХ КОПАЛИН, ЩО НЕ ВРАХОВАНІ ДЕРЖАВНИМ БАЛАНСОМ
Назва ділянки (прояву), місце розташування

Характеристика ділянки (прояву)

Тверді корисні копалини (Торф)

12. Завиківське на південний схід
від с. В’язівок

Торфове болото ( глибина до 1,0 м), площа в «0» межі покладу – 187 га , а межах
промислової глибини – 74 га , запаси – 56 тис.т. Тип торфового покладу – низинний.

13. Сліпорід – на південний захід
від с. В’язівок

Вироблена ділянка – площа в «0» межі покладу – 25 га , а межах промислової глибини – 17 га
, запаси – 47 тис.т.

14. Присця – на схід від
с. П’ятигірці

Вироблена ділянка – площа в «0» межі покладу – 39 га , а межах промислової глибини – 28 га
, запаси – 99 тис.т. Тип торфового покладу – низинний.

15. Шамраї – на південь від
с. Мацкова Лучка

Площа в «0» межі покладу – 60 га , а межах промислової глибини – 42 га , ресурси – 78 тис.т.
Поклади представлені низинним типом. Потужність торф’яного покладу 0,90 м. Зольність –
від 26 до 67 % в середньому – 44,4 % природна вологість – 80-87 %, ступінь розкладення – 3540 %.

Будівельні матеріали (Діабази)

16. Висачківська ділянка на відстані 3 км на північний захід
від с. Висачки

Відпрацьована. Вперше розвідане в 1930 роках, корисна копалина – діабаз вивітрилий
зруйнований, жовто-коричневий та зелено-сірий девонського віку. Пройдена потужність –
10,7-25,5 м. Розкрив – рихлі осадові поклади потужністю від 2,8 до 14,3 м. Межа міцності на
стиск – 843 кгс/см2, об'ємна вага – 2,5-2,81 г/см2. Використовувався для дорожнього
покриття.

17. Кузубівська ділянка
- на околиці с. Кузубівка

Відпрацьована. Вперше розвідане в 1942 роках, корисна копалина – діабаз жовтий, та
зелено-сірий девонського віку. Середня пройдена потужність – 6 м. Розкрив – рихлі осадові
поклади потужністю до 15,0 м. Межа міцності на стиск – 1119-1334 кгс/см2. Підземні води
залягають на глибині 18-20 м.
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Назва ділянки (прояву), місце розташування

Характеристика ділянки (прояву)
Кам'яна сіль

18. Ісачківська ділянка – на північ
від с. Висачки

Розташована в межах однойменного штоку. Розкрита свердловинами на глибині 40-315 м,
девонського віку. Сіль дрібно- крупнокристалічна світло-сіра, частіше забарвлена
домішками оксиду і гідрооксиду заліза (жовта, оранжева, рожева, червона), бітумами
(бура) осадова гірська порода з групи евапоритів. Склад солі: Na – 37,02-38,4 %, Cl – 57,4260,3 %, CaSO4 – 0,45-1,76 %, MgCl2 не більше 0,18 %, нерозчинний залишок 1,36-5,56 %

19. Калайдинський прояв – на
захід від с. Калайдинці

Виявлений бурінням на глибинах 2130-2601 м в солянокупольній структурі

20. Солоницька ділянка – на
північний схід від с. Суха Солониця

Розташована в прибортовій частині Дніпровського грабену. Кам’яна сіль розкрита
свердловинами на глибині 140-200 м. Сіль крупнокристалічна інколи з домішками глини.
Склад солі: NaCl – 89-99 %, CaSO4 – 0,35-1,7 %, MgCl2 не більше 0,13 %, нерозчинний
залишок 2,16 %

21. Ромоданівський прояв – на
північний захід від с. Червоні
Пологи

Розкритий свердловинами на глибині 141,5 -270 м. В складі солі присутній КCl – 0,01-0,12
%, бор – 0,007-0,01 %. Повного хімічного аналізу не проводилось

Цегельно-черепична сировина (Суглинки)
22. П’ятигірівський прояв – на
південній околиці с. П’ятигірці

Суглинки – тонкодисперсні , лесовидні від жовтувато-бурого до бурого кольору. Озерноалювіальні поклади четвертинного віку. Потужність покладу від 0,5 до 2,5 м

23. В’язівський прояв – на північ
від с. В’язівок

Суглинки – тонкодисперсні , лесовидні, жовтого кольору. Озерно-алювіальні поклади
четвертинного віку. Середня потужність тіла – до 4,0 м
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Назва ділянки (прояву), місце
розташування

Характеристика ділянки (прояву)
Цегельно-черепична сировина (Суглинки)

24. Войнихівський прояв – на
північ від с. Войниха

Суглинки – тонкодисперсні , лесовидні жовтуватого кольору. Озерно-алювіальні поклади
четвертинного віку. Потужність покладу від 2 до 8 м

25. Пампурінцевський прояв на північ від с. Єрківці

Суглинки – тонкодисперсні , лесовидні від жовтуватого до бурого кольору. Озерноалювіальні поклади четвертинного віку. Середня потужність покладу – до 3,0 м

26. Стаднянський прояв – на
південь від с. Стадня

Суглинки – тонкодисперсні , лесовидні палево-жовтого та жовто- бурого кольору . Озерноалювіальні поклади четвертинного віку. Середня потужність покладу – до 1,9 м

27. Матешівський прояв - на
околиці с. Матяшівка

Суглинки – тонкодисперсні , лесовидні від жовтуватого до бурого кольору. Озерноалювіальні поклади четвертинного віку. Середня потужність покладу – до 1,5 м

28. Березівський прояв – на
околиці с. Кревелівка

Суглинки – тонкодисперсні , лесовидні від жовтувато-бурого до бурого кольору. Озерноалювіальні поклади четвертинного віку. Середня потужність покладу – до 2,8 м

Пісок будівельний
29. Засулля прояв – на північ від с.
Засулля

Алювіальні піски четвертинного
рідше пліоценового віку. За фізико-механічними
властивостями пісок дуже дрібний (модуль крупності 1,23 %), з низьким вмістом пилуватих
і глинистих часток. За хімічним складом пісок кварцовий. Потужність покладу до 4,6 м.

30. В’язівокський прояв – на
південь відс. В’язівок

Алювіальні піски четвертинного
віку, жовтого кольору. За фізико-механічними
властивостями пісок дрібнозернистий., кварцовий. Потужність покладу до 5,0 м

31. Шершнівський прояв – на
околиці с. Шершнівка

Алювіальні піски четвертинного віку. За хімічним складом пісок кварцовий. Потужність
покладу від 2,1 до 5,3 м
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КАРТА ПРОЯВІВ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ДІЛЯНОК
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СВЕРДЛОВИНИ НА ВУГЛЕВОДНІ
(ІНФОРМАЦІЯ ПО СВЕРДЛОВИНАХ НА ВУГЛЕВОДНІ)
Системний номер

53079

Назва

Кибинцівська 15

Назва категорії

розвідувальна

Дата буріння

11-11-1959 року

Геологічний об'єкт

Кибинцівське родовище

Власник свердловини

31169745 ПРАТ "НАК "НАДРА УКР
АЇНИ"

Географічні координати

ПнШ: 50°03’51”
СхД : 33°18’35”

Глибина, фактична (м)

2012,0

Юридична особа, що
оцінювала

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО НАК
"НАДРА УКРАЇНИ"
"УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР»

(01-09-1960 року)

Стан свердловини

Ліквідована
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ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДРОКОРИСТУВАННЯ.
СПЕЦІАЛЬНІ ДОЗВОЛИ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
НЕМЕТАЛІЧНІ
КОРИСНІ
КОПАЛИНИ
• Спеціальний дозвіл на
видобування – 2842;
3302; 4746 (суглинки)
• Спеціальний дозвіл на
вивчення – 5283
(суглинки)

ПІДЗЕМНІ ВОДИ

ВУГЛЕВОДНІ

• Спеціальний дозвіл на
видобування – 6205
(Води питні і технічні)
• Спеціальний дозвіл на ГВ
в т.ч . ДПР – 4971 (Води
питні і технічні)

• Спеціальний дозвіл на
геологічне вивчення
нафтогазоносних надр, в
тому числі ДПР
(видобування) - 4271
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Реєстраційний номер
спецдозволу

2842

Вид корисної копалини

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Корисна копалина

Суглинок

Галузь застосування

Сировина цегельно-черепична

Вид користування надрами

Видобування корисних копалин

Назва об’єкту обліку

Родовище Лубенське 2

Дата видачі спецдозволу

21-11-2002

Кінець дії спецдозволу

21-11-2036

Термін дії спецдозволу

34

Надрокористувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛУБЕНСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ
ЗАВОД"

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАДРОКОРИСТУВАННЯ. СПЕЦІАЛЬНІ ДОЗВОЛИ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
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Реєстраційний номер
спецдозволу

3302

Вид корисної копалини

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Корисна копалина

Суглинок

Галузь застосування

Сировина цегельно-черепична

Вид користування надрами

Видобування корисних копалин

Назва об’єкту обліку

Родовище Оріхівське

Дата видачі спецдозволу

19-12-2003

Кінець дії спецдозволу

19-12-2035

Термін дії спецдозволу

32

Надрокористувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОРІХІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ
ЗАВОД
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Реєстраційний номер
спецдозволу

4271

Вид корисної копалини

ВУГЛЕВОДНІ

Корисна копалина

Газ природний, Нафта

Галузь застосування

Сировина паливноенергетична

Вид користування надрами

ГВ нафтогаз. надр, в т.ч. ДПР, з
подальшим видобуванням

Назва об’єкту обліку

Площа ВоронківськоСелюхівська група структур

Дата видачі спецдозволу

06-12-2012

Кінець дії спецдозволу

06-12-2032

Термін дії спецдозволу

20 років

Надрокористувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДРАГЕОІНВЕСТ"
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Реєстраційний номер
спецдозволу

4746

Вид корисної копалини

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Корисна копалина

Суглинок

Галузь застосування

Сировина цегельно-черепична

Вид користування
надрами

Видобування корисних
копалин

Назва об’єкту обліку

Родовище Тернівське
(Ділянка №1)

Дата видачі спецдозволу

22-10-2008

Кінець дії спецдозволу

09-04-2026

Термін дії спецдозволу

18

Надрокористувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МІЖГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО ПО
АГРОПРОМИСЛОВОМУ
БУДІВНИЦТВУ "ЛУБЕНСЬКИЙ
РАЙАГРОБУД"
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Реєстраційний номер
спецдозволу

4971

Вид корисної копалини

ПІДЗЕМНІ ВОДИ

Корисна копалина

Води підземні питні і технічні

Галузь застосування

Господарсько-питне

Вид користування
надрами

Геологічне вивчення, у тому числі
дослідно-промислова розробка

Назва об’єкту обліку

Водозабір КП "Лубни-Водоканал"

Дата видачі
спецдозволу

19-02-2019

Кінець дії спецдозволу

19-02-2024

Термін дії спецдозволу

5

Надрокористувач

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЛУБНИ-ВОДОКАНАЛ" ЛУБЕНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
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Реєстраційний номер
спецдозволу

5283

Вид корисної копалини

НЕРУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Корисна копалина

Суглинок

Галузь застосування

Сировина цегельно-черепична

Вид користування надрами

Геологічне вивчення корисних
копалин

Назва об’єкту обліку

Ділянка Засульська

Дата видачі спецдозволу

27-09-2021

Кінець дії спецдозволу

27-09-2024

Термін дії спецдозволу

3

Надрокористувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОРІХІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ
ЗАВОД
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Реєстраційний номер
спецдозволу

6205

Вид корисної копалини

ПІДЗЕМНІ ВОДИ

Корисна копалина

Води підземні питні і технічні

Галузь застосування

Господарсько-питне

Вид користування
надрами

Видобування корисних копалин

Назва об’єкту обліку

Родовище Лубенське

Дата видачі спецдозволу

17-07-2017

Кінець дії спецдозволу

17-07-2037

Термін дії спецдозволу

20

Надрокористувач

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛУБЕНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ
ЗАВОД
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ГЕОЛОГІЧНА ПАМ’ЯТКА ПРИРОДИ
місцевого значення
Виса́чківський

[Ісачківський]

горб

(інші назви —
Висачківська дайка, Висачківський соляний купол) — геологічна
пам'ятка природи місцевого значення. Розташований між селами
Висачки , Тишки та Кузубівка Лубенського району Полтавської
області. Площа пам'ятки природи 22,9 га. Статус — з 1969 року. Горб
овальної форми серед терасових низовин межиріччя Сули й Удаю.
Перекритий лесоподібними суглинками, на північно-східних схилах —
мореною. Абсолютна висота вищої з двох вершин горба — 146 м
(відносна — 56 м). Горб простягається з північного заходу на
південний схід на 3,7 км. Ширина — до 1,6 км. Пам'ятка є яскравим
прикладом прояву в рельєфі локального неотектонічного підняття —
так званої «соляної тектоніки» (видавлювання з надр масивів
кам'яної солі як пластичної гірської породи крізь товщі твердіших
гірських порід, що залягають над нею). Шток девонської кам'яної солі
залягає на глибині від 40 м. По периферії підняття соляний шток
оточений винесеними з глибини 4—5 км до земної поверхні брилами
магматичних гірських порід — діабазів. Тут у кар'єрі (в південнозахідній частині горба) проводився видобуток діабазів для потреб
дорожнього будівництва. Тепер на місці кар'єра — озеро.
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НЕБЕЗПЕЧНІ ЕКЗОГЕННІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ
Зсуви
Кількість зсувів

45

Загальна площа зсувів, м2 (км2) (для
37 зсувів)

4611200
(4,61)

Типи зсувів за об’ємом зсувних мас:
Дуже великий (>1 млн. м3)

8

Великий (100 тис.-1 млн. м3)

12

Середній (10 тис.-100 тис. м3)

16

Малий (<10 тис. м3)

1

Немає даних

8
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ГЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЗВІТИ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ, В ПЛОЩІ ЯКИХ ВХОДИТЬ
ТЕРИТОРІЯ ЛУБЕНСЬКОЇ ОТГ

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

65571

Назва звіту (мовою оригіналу)

Геолого-економічна переоцінка Лубенського-2 родовища
суглинку, придатного для виробництва цегли (станом на
01.11.2016 р.)/ 2017

БЕРСИМ І.О.
Автор звіту
Реферат: В звіті наведені результати геолого-економічної переоцінки запасів суглинків Лубенького-2 родовища в Лубенському районі

Полтавської області. Корисна копалина представлена жовтувато-бурими лесовидними суглинками верхньочетвертинного віку. Мета роботи провести підрахунок запасів Лубенського-2 родовища суглинків за категоріями В і С1 та скласти техніко-економічне обґрунтування постійних
кондицій родовища з метою підготовки його до подальшого промислового освоєння. Нових геологорозвідувальних робіт на ділянці не
проводилось. Дані роботи базуються на звіті Е.А. Ранкевича "Отчет о детальной разведке Лубенского и Терновского месторождений кирпичного
сырья. Лубенский район Полтавской области" 1983-1984 рр. Суглинки ділянки надрокористування за якісними показниками відповідають
вимогам ДСТУ Б В.2.7-60-97 "Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів. Класифікація", що забезпечує
виробництво цегли марки "100" згідно ДСТУ Б В.2.7-61:2008 "Цегла та камені керамічні рядові та лицьові. Технічні умови". Гірничотехнічні та
гірничо-геологічні умови родовища сприятливі для розробки його відкритим способом. За складністю геологічної будови Лубенське-2
родовище суглинків віднесено до групи родовищ складної геологічної будови (2 група) відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних
копалин державного фонду надр, код класу -111. Виконано нове геолого-економічне обґрунтування розробки Лубенського-2 родовища. За
результатами робіт в границях кар'єру, обґрунтованому ТЕО постійних кондицій і робочим проектом підраховані балансові запаси суглинків
Лубенського-2 родовища, що складають за категоріями в кількості(тис.м3): В+С1 - 548; в т.ч. В - 70; С1 - 478.
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Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

60377

Назва звіту (мовою оригіналу)

Геолого-економічна оцінка запасів цегельної сировини
Михнівського родовища, що експлуатується./2006

ЧАЙКА Р.В.
Автор звіту
Реферат: Детальна розвідка з метою забезпечення запасами цегельної сировини діючого сезонного цегельного заводу СТОВ "СВІТОЧ"

продуктивністю 3,0 млн. шт. цегли. Розвідка виконана на ділянці, що розташована на південно- західній околиці с. Михнівці, до північного
заходу від діючого заводу. Корисною копалиною на родовищі являються пальово-жовті та жовто-бурі суглинки четвертинного віку середньою
потужністю 4,0 м. Пройдено 13 свердловин загальним обсягом 96,0 м і 2 розчистки обсягом 12,5 м в 1996-97 рр. і 3 розчистки загальним
обсягом 16,2 м в 2004 році. В 1996-97 рр. відібрано: на фізико-механічні випробування - 38 проб, на лабораторно-технологічні дослідження - 8
проб, на хімічний аналіз - 8 проб, на радіаційно-гігієнічну оцінку - 8 проб. В 2004 році було відібрано 3 рядові проби на фізико-механічні
випробування і партія готової продукції. Запаси цегельної сировини підраховані на площі 4,2 га по категорії А+В в кількості 160,9 тис.куб.м.
Інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови сприятливі для розробки корисної копалини. Проведеними лабораторними випробуваннями і
багаторічним досвідом роботи діючого заводу доведена придатність суглинків для виробництва повнотілої цегли марки КРПв 1/75/1924/15
ДСТУ Б В.2.7.-61-97. Сушка сирцю природна. Формовка пластична. Температура виплаву 950-1000 °С.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

59570

Назва звіту (мовою оригіналу)

Геолого-економічний огляд та складання карти торфових
ресурсів України масштабу 1:500000. /2004

БІЛОБЛОВСЬКА Н.О
Автор звіту
Реферат: У виконаній роботі висвітлено сучасний стан торфових ресурсів України, вивченість запасів торфу, їхня кількісна і якісна

характеристика станом на 01.01.2001 року. В кадастрі торфових родовищ України зареєстровано 1629 родовищ площею в межі промислової
глибини торфового покладу 526579 га і з загальними геологічними запасами торфу 2073333 тис.т. Розвіданих торфових родовищ по категоріях
А + С1 + С2 налічується 770.
ГЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЗВІТИ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
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Торфові родовища і їх запаси приведені з розподілом їх за станом освоєння: розроблювані - 42 родовища площею в межі промислової
глибини торфового покладу 30450 га і загальними геологічними запасами торфу 113029 тис.т; під сільськогосподарськими угіддями - 1050
родовищ площею в межі промислової глибини торфового покладу 308434 га і з загальними геологічними запасами торфу 1275035тис.т; в
природному стані - 384 родовища площею в межі промислової глибини торфового покладу 102696 га і з загальними геологічними
запасами торфу 391508 тис.т; під штучними водоймами - 46 родовищ площею в межі промислової глибини торфового покладу 11204 га і з
загальними геологічними запасами торфу 54500 тис.т; природно-заповідний фонд - 84 родовища площею 71336 га і з загальними
геологічними запасами торфу 230995 тис.т; в 30-км зоні ЧАЕС та забруднені радіонуклідами більше 15 Кі/км2 - 23 родовища загальною
площею 2459 га і з запасами 8266 тис.т. Складена карта торфових ресурсів України масштабу 1:500 000 з нанесенням типу торфового покладу і
стану видобутку торфу та напрямку використання родовища. Крім того, в межах України зареєстровано: 192 торфових родовища площею до
10 га загальною площею в межі промислової глибини торфового покладу 1193 га і з загальними геологічними запасами торфу 4878 тис.т; 449
торфових боліт площею в межі промислової глибини торфового покладу 372228 га і з запасами торфу 64248 тис.т; 126 родовищ органомінеральних відкладень (ОМВ) загальною площею 18529 га і з об'ємом відкладень 227335 тис.куб.м.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

57978

Назва звіту (мовою оригіналу)

Результати робіт по попередній розвідці мінеральних вод
для заводу харчових товарів "Лукон" в м. Лубни Полтавської
області, 1994-2000 рр./ 2000

ЛЕГА В.І.
Автор звіту
Реферат: Мета робіт - попередня розвідка мінеральних вод для заводу харчових товарів "Лукон" в м. Лубни Полтавської обл. Виконано

неповний комплекс геологорозвідувальних робіт - пробурено 1 розвідувальну свердловину №1209 г, глибиною 404,0 м і 1 розвідувальноексплуатаційну свердловину №1208, глибиной 390,0 м, проведено 2 пробні відкачки, геофізичні дослідження. Відібрано 42 проби грунту і 2
проби води, виконано лабораторні і камеральні роботи. Ділянка розвідки розташована в межах пліоценової тераси р. Дніпро і в привісівій
частині центрального грабену ДДВ. Район складений Pz, Mz, Kz відкладами, представленими пісковиками, вапняками, доломітами - С, Р,
пісково-глинистими відкладами, крейдою, мергелями. Випробувано водоносний горизонт сеноман-нижньо-крейдяних відкладів.
Водовміщуючими породами являються піски і пісковики різнозернисті, в основному, середньозернисті, кварцеві, загальною потужністю 68ГЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЗВІТИ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
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97 м. Вода прозора, без кольору, без запаху, слабосолонувата, хлоридно-натрієва з вмістом сухого залишку 2308-2330 г/дм3. По основних
показниках вода відповідає вимогам ДСТУ 878-93 "Води мінеральні питні". Одержані дані про геологічну будову ділянки розвідки, попередні
орієнтовні дані про багатоводність і хімічний склад підземних вод досліджуваного водоносного горизонту.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

57903

Назва звіту (мовою оригіналу)

Предварительная разведка поля углеразреза Мелеховского
участка Сула-Удайского буроугольного месторождения, 19902000 гг./ 2000

КАНАНЫХИН В.Г.
Автор звіту
Реферат: Отчет составлен по результатам выполненного объема геологоразведочных работ. Из предусмотренных проектом 1019 скважин на

площади разреза пробурены 172 скважини общим объемом 13453 погоних метров. Работы сопровождались ГИС, опробовательскими,
лабораторными другими видами работ. Продуктивный горизонт берекского возраста содержит 2 пласта: нижний сред. мощн. 3,8 м, верхний 2.7 м, при глубине залегания от 15 ,0 м до 112,2 м угли технологической группы Б1. Направление технологического использования энергетика. Обводненность угленосной толщи высокая, балансовые запасы и прогнозные ресурсы угля Мелеховского участка составляют
279,9 млн.т, в том числе по карьерному полю 101,5 млн. т. Согласно разработкам откорректированного ТЭО на поле углеразреза возможно
строительство рареза мощностью 2500 тыс. т. угля год.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

56401

Назва звіту (мовою оригіналу)

Геологическая разведка месторождения песка в Лубенском
районе Полтавской области для МПМДК-13. /1997

ЦЕНТР НТУ ОБРИЙ
Автор звіту
Реферат: Цель геологоразведочных работ - определение запасов песка и объемов вскрышных пород, качественная характеристика грунтов с

целью их использования в качестве строительного материала для приготовления бетона и строительных растворов, а также для дорожного
строительства. Полезное ископаемое - песок средней крупности по инженерно-геологической классификации и очень мелкий по
строительной классификации залегает в виде выдержанной по мощн.пластообразной залежи на склоне ІІ надпойменной долине р.Сула.
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Песок может использоваться для всех видов строительных растворов, для многих видов дорожного строительства, в том числе для
устройства морозозащитного слоя дор.одежды. Запасы песка - 986700 м3 (площа 16,5 га).

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

54309

Назва звіту (мовою оригіналу)

Поиски минеральных вод для Лубенской пищевкусовой
фабрики в г. Лубны Лубенского района Полтавской области,
1991-1993 гг. /1993

ЛЕГА В.И.
Автор звіту
Реферат: Цель работ-поиски минеральных вод для Лубенской пищевкусовой фабрики в г. Лубны Лубенского района Полтавской области.

Проведен комплекс работ - пробурена поисковая скважина глубиной 373 м, проведены пробная и опытная откачки, геофизические
исследования, лабораторные и камеральные работы. Участок работ расположен в пределах южного борта ДДВ на пятой плиоценовой террасе
р.Днепра. Район сложен AR-PR, Pz, Nz, Kz отложениями представленными каменной солью, аргиллитами, известняками, глинами,
песчаниками, доломитами Д, С, Р, песчано-глинистыми отложениями, мелами, мергелями. Минеральные воды заключены в водоносном
комплексе сеноман-нижнемеловых отложений. Глубина залегания водоносного комплекса 277,2 м, мощность 68 м. Водосодержащими
породами являются пески разнозернистые, в основном крупнозернистые, кварцевые нижнего мела, пески и песчаники тонкозернистые,
глауконито-кварцевые сеномана. Воды высоконапорные, напор составляет 246,4 м. Дебит скважины по данным опытной откачки составил 5
л/с при понижении 12,1 м, расчетные параметры: кт-300 м2/сут, "а"-2х10 м2/сут. Воды холодные, хлоридные натриевые, без специфических
компонентов и свойств, малой минерализации 2,4-276 г/дм3 сходные по химическому составу с лечебно-столовыми водами Миргородского
типа, отвечают требованиям ГОСТа 13273-88 "Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые". Оценка запасов подземных
минеральных вод выполнена гидродинамическим методом. Запасы по категории С1 составили 500 м3/сут. Участок подготовлен для
последующей стадии разведки.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

53811

Назва звіту (мовою оригіналу)

Детальная разведка Восточно-Лубенского месторождения
кирпичного сырья Полтавской области. /1992
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Автор звіту

ЯНУК В.В.

Реферат: Цель работ - обеспечение промышленими запасами сырья проектируємого завода производительностью 13.5 млн.шт. кирпича в

год. Полезное ископаемое - эолово-делювиальные суглинки палево-желтые и желто-бурые, средней мощности 5.0 м. Залегают они под
почвенним слоем средней мощностью 0.2 м. Подстилается полезное ископаемое моренными отложениями, преставленными различного
цвета песчанистыми суглинками, супесями, песками. Результаты полузаводских испытаний доказали возможность получения из палевожелтых и желто-бурых суглинков в шихте: 90% суглинков и 10% отходов углеобогащения кирпича керамического рядового, обыкновенного
полнотелого марки 100, МрЗ-15 в условиях искусственной сушки сырца и температуры обжига 1000-1200 градусов С. Подсчет запасов
полезного ископаемого выполнен на площади 365.7 тыс.м2. Всего разведано 1 млн. 507 тыс.м3 запасов кирпичного сырья, кроме того 409
тыс.м3 в охранных целиках ЛЭП. Все запасы квалифициров. по кат. А, В и С. Объем вскрыши (почвенно-раститительного слоя) составил 104,59
тыс.м2. Фактическая стоимость работ - 74655 руб.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

50552

Назва звіту (мовою оригіналу)

Результаты
доразведки
Лубенского
месторождения
кирпичного сырья в Лубенском районе Полтавской области
УССР, 1986-1987 гг./1987

Автор звіту

КУЛИЕВА З.М.

Реферат: На Лубенском месторождении суглинков проведена доразведка кирпичного сырья на площади, примыкающей к юго-западу к

разрабатываемому участку. Цель работ - выявление сырья, пригодного для производства кирпича керамического марок 75-100 в соответствии
с требованиями ГОСТ 530-80. Полезное ископаемое Лубенского месторождения представлено маломощной толщей лессовидных
верхнечетвертичных суглинков: палево-желтых и желто-бурых. Средняя мощность полезного ископаемого на месторождении составила 4.9 м.
На площади в 19.4 га были подсчитаны запасы /по категориям В и С1/ в количестве до 4 тыс.м3, пригодных для производства кирпича
керамического. Горно-технические и гидрогеолгические условия благоприятны для разработки открытым способом. Прирост запасов
кирпичного сырья на глубину отсутствует, по площади связан с ухудшением горнотехнических условий.
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Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

49597

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о геолого-поисковых работах в Лубенском районе и о
детальной
разведке
Ореховского
месторождения
кирпичного сырья Полтавской области УССР, выполненных в
1985-1986 гг. / 1987

САВЧЕНКО З.Е.
Автор звіту
Реферат: Геологоразведочными работами на Ореховском месторождении было выявлено полезное ископаемое - делювиальные суглинки

темно-желтого и бурого цвета средней мощностью 5,2 м. Вскрыша представлена почвенно-растительным слоем мощностью 0,7 м.
Подстилает полезную толщу озерно-ледниковый суглинок серовато-зеленого цвета мощностью 7,6 м. Суглинки с добавлением отходов
углеобогащения пригодны для производства кирпича методом пластической формовки, марок 100-150. Запасы суглинков на площади 75,5
тыс.м2 подсчитаны в количестве 398,3 тыс.м3.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

47307

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о детальной разведке Лубенского и Терновского
месторождений кирпичного сырья в Лубенском районе
Полтавской области УССР, 1983-1984 гг.,/ 1984

Автор звіту

РЕНКЕВИЧ Э.А.

Реферат: На месторождении пройдено 59 разведочных скважин (678,5 м), отобрано 257 рядовых, 29 лабораторных и 5 полузаводских проб. В
качестве полезного ископаемого изучены верхнечетвертичные отложения мощностью от 3,9 до 7,1 м. Вскрыша представлена слоем
мощностью 0,4-0,8 м. В результате лабораторно-технологических и полузаводских испытаний установлено, что суглинки Лубенского
месторождения пригодны для производства кирпича марки "100" в условиях естественной и искусственной сушки в шихте: суглинок желтобурый - 100%, отходы углеобогащения 7-10%. Суглинки Терновского месторождения пригодны для производства кирпича марки "100" в шихте
1 - суглинок жедто-бурый - 95%, шамот - 5%; шихта 2 - суглинок желтовато-бурый - 90%, отходы углеобогащения - 10%. Запасы кирпичного
сырья, предлагаемые к утверждению на Лубенском месторождении (тыс.м3): кат.А - 127,5; В - 565; С1 - 897.5; на Терновском месторождении –
категории А - 153.7; В - 319.7; С1 - 1329.9.
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Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

44867

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о предварительной разведке Лубенского, Терновского
и Веселоподольского месторождения кирпичного сырья в
Полтавской области./1982

Автор звіту

КОВТУНЕНКО В.А.

Реферат: Месторождения находится в Лубенском и Семеновском районах Полтавской обл. Лубенское - в 200 м на Север от г.Лубны;

Терновское – Юго-Восточнее г.Лубны, на Северной окраине с.Терны в 300 м от шоссейной дороги; Веселоподольское - в 850 м к Юго-Востоку
от с. Веселый Подол Семеновского района. Лубенское и Терновское месторождения приурочены к плиоценовым террасам р.Сула, а
Веселоподольское находится в пределах IV надпойменной террасы р.Хорол. Толща полезного ископаемого представлена верхне- и
среднечетвертичными суглинками желтовато-бурого цвета. Предварительная разведка всех месторождений выполнялась по сети 200х250 м.
На Лубенском месторождении пробурено 9 скважин (102,5 погонных метров); на Терновском - 9 скважин (87,5 погонных метров); на
Веселоподольском - 17 скважин (213,5 погонных метров). На каждом месторождении отобрано по две полузаводские пробы, для чего
пройдены кусты буровых скважин общим объемом 1536,9 погонных метров. Все разведовательные скважины опробованы 147 секционными;
11 послойными; 7 лабораторно-технологическими пробами. Все пробы изучались в лаборатории Харьковской ГРЭ. Сырье разведанных
месторождений подвергнуто заводским испытаниям в условиях искусственной сушки на опытном заводе в пос.Диканька. Доказана
пригодность сырья Лубенского месторождения для производства кирпича марки 100 в условиях естественной и искусственной сушки. Сырье
Терновского месторождения пригодно для производства кирпича марки 75 только в условиях естественной сушки. Сырье Веселоподольского
месторождения непригодно для производства кирпича глиняного обыкновенного в условиях искусственной сушки. Запасы кирпичного сырья
по категории С1 составляют: Лубенское - 1520 тыс.м3, Терновское – 1730,3 тыс.м3; запасы по Веселоподольскому – 7764,0 тыс.м3 ввиду низкого
качества сырья отнесены к забалансовым.
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Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

42697

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о поисках месторождений кирпичного сырья в
Лубенском и Семеновском районах Полтавской области
УССР./1980

ГОЛЕНИЩЕВА Л.Н., ШЕЙН В.Е.
Автор звіту
Реферат: В отчете изложены результаты поисков месторождений кирпичного сырья в Лубенском и Семеновском районах Полтавской

области. В качестве полезного ископаемого изучены четвертичные отложения. Перспективными являются 4 участка: Лубенский, Терновский,
Весело-Подольский и Егоровский. Суммарные запасы по кат. С2 - 36,93 млн.м3.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

40125

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о поисках подземных вод для расширения
централизованного водоснабжения г.Лубны Полтавской
области, проведенных Кременчугской ГРЭ в 1976-1977 гг.

Автор звіту

ЛЮБЧЕНКО Н.П., ШВИДЬ Н.Т.

Реферат: Цель - поиски подземных вод для расширения централизованного водоснабжения г. Лубны. Проведен комплекс буровых,

гидрогеологических, геофизических работ. Район работ расположен в северо-западно части Днепровко-Донецкого артезианского бассейна.
Опробованы водоносные горизонты четвертичного, палеогенового и мелового возрастов. Основной водоносный горизонт заключен в
отложениях бучакской и каневской свит палеогена. Глубина залегания горизонта 73,0-197,0 м., мощность 63,1-88,0 м. Воды пресные,
хлоридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые с сухим остатком до 0,9 г/л., по содержанию фтора не отвечают требования ГОСТа.
Выявлено два перспективных участка.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

37861

Назва звіту (мовою оригіналу)

Обработка и обобщение данных параметрического бурения
на территории Днепровско-Донецкой впадины.
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Назва звіту (мовою оригіналу)

Калайдинцевская параметрическая скважина
Лубенский район Полтавской области УССР. /1975

№413.

ЖИЛОВСЬКИЙ Н.И.
Автор звіту
Реферат: Параметрическая скважина 413 (5104 м) составляет профиль с ранее пробуреными скважинами 220 и 222. Она пробурена в

межструктурной зоне между Калайдинцевским и Северо-калайдинцевским поднятиями. Приуроченность Калайдинцевского поднятия к
узкой, глубоко погруженной приразломной впадине, нарушенность крыльев и высокий подъем южного крыла, видимо, являются причинами
его бесперспективности. Все пробуренные скважины на поднятии дали отрицательные результаты опробования выделяемых для
исследования пластов. Более благоприятной для поисков нефти и газа представляется Северо-калайдинцевская структура. Рекомендуется
бурение параметрической скважины на Северокалайдинцевском поднятии, в результате чего могут быть выявлены промышленные залежи
нефти и газа в подсолевых, межсолевых девонских и нижнекаменноугольных отложениях.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

36635

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о геологоразведочных работах, проведенных на
Лубенском месторождении суглинков (участки Кононовский
и Лубенский) Лубенского района, Полтавской области, УССР
для Лубенского завода эффективной керамики. /1974

Автор звіту

ПОКЛОННАЯ Э.И.

Реферат: Запасы кирпичного сырья подсчитаны на двух участках: Кононовском и Лубенском. Кононовский участок выявлен в результате

поисковых работ, проведенных в радиусе 10 км от Лубенского завода. Характеризуется благоприятными условиями залегания и качеством
полезного ископаемого и поэтому разведан детально. На Лубенском участке, ранее разведанном в 1953-54 гг. в качестве кирпичночерепичной сырьевой базы, в 1974 г. проведена доразведка и переоценка запасов суглинков в качестве кирпичного сырья. Общие запасы,
подсчитанные на этих участках, составили 1,8 млн.м3. Лабораторными и полузаводскими испытаниями установлена пригодность суглинков
для получения кирпича (ГОСТ 530-71) на Кононовском участке - марки "100", на Лубенском - марки "75".
ГЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЗВІТИ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
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Шифр надходження (інвентарний номер звіту)
Назва звіту (мовою оригіналу)
Автор звіту

27696
Комплексная геологическая карта территории листа M-36XVI /Лохвица/. /Отчет геологосъемочной партии №34
Кременчугской экспедиции по работам 1964-1967гг./. 1967
ПРИЧИНА И.С.

Реферат: Приведена характеристика полезных ископаемых, даны сведения о впервые открытых месторождениях бурых углей и указаны
перспективные площади на поисковые работы других полезных ископаемых. Пробурено 5 гидрогеологических скважин глубиной 309-823 м,
всего 2823 погонных метров. Проведено 5 опытных откачек на 3 понижения и 36 пробных из колодца. Выполнено химанализов воды:полных150,сокращенных-146,бактериологических-5,определение микрокомпанентов-около 150,физико-механических свойств грунтов-101.
Закартировано: 541 колодец, 267 родников и 297 гидрогеологических скважин.Описано 13 водоносных горизонтов. Наиболее перспективен
для водоснабжения горизонт в отложениях бучакской свиты среднего палеогена. Дебит скважин до 20,8 литров/секунду при понижении до
15м,чаще 2,5-3,5 литров/секунду при понижении 5-10м

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

34006

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о геологразведочных работах, выполненных на
Козубовском месторождении диабазов в Лубенском районе
Полтавской области./ 1972

Автор звіту

ГОНТМАХЕР М.Л.

Реферат: Месторождение расположено на землях колхоза им. Ленина занятых под посадкой малоценного мелколесья к Юго-Востоку от
с.Козубовки. Детально разведано месторождение диабазов выветрелых и затронутых выветриванием, пригодных в качестве сырья для
производства слоев при устройстве дорог ІV и V категорий. Диабазы затронутые выветриванием пригодны для получения строительного
щебня марки "800". Запасы подсчитаны по промышленным категориям В+С1 в количестве 1180,3 тыс.м3 на площади 6,7 га.

ГЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЗВІТИ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
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Шифр надходження (інвентарний номер звіту)
Назва звіту (мовою оригіналу)

31959
Геологический отчет о результатах поисково-разведочных
работ за 1968-1970 гг. на Сула-Удайском буроугольном
месторождении. /Полтавская область/. 1970

МАРЧЕНКО П.Ф.
Автор звіту
Реферат: Изложены результаты предварительной разведки Ждановского и поисков на Мелеховском и Сенчанском участках. Установлено,

что пласты угля залегают горизонтально на глубинах от 15 до 96,9 м среди обводненных песков берекской свиты в олигоцене. Общие запасы
составляют 717 млн.т, в том числе балансовых 550,3 млн.т. Пробурено 334 скважины (30770 погонных метров). На Ждановском участке
проведена предварительная разведка по сети 400х400 м, детальные поиски на Мелеховском и Сенчанском участках по сети 800х800 м. Горногеологические условия весьма сложные.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

30842

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о детальной геологической разведке Засульского
месторождения песка. (Лубенский район Полтавской
области). /1970

КИОР Е.Н.
Автор звіту
Реферат: Разведаны пески, пригодные для строительных работ. Пески мелко- и тонкозернистые, глинистые четвертичного возраста,частично

обводненные. Средняя мощность 4,6 м. Запасы подсчитаны по категориям В+С1.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

28186

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о геологоразведочных работах на Лубенском-1
месторождении кирпичного сырья. /Полтавская область/.
1968

ГЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЗВІТИ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ

75

ФИНКЕЛЬШТЕЙН М.М.
Автор звіту
Реферат: В отчете изложены результаты геологопоисковых и геологоразведовательных работ на кирпичное сырье, выполненных для

Лубенского завода эффективной керамики в районе г.Лубны Полтавской области. Поиски проведены в окрестностях Лубенского
месторождения суглинков, разрабат эти заводом; детальная разведка была проведена на нововыбранном участке месторождения. Этот
участок расположен на Западной окраине г. Лубны, непосредственно близ разрабатываемого заводом участка. Разведанные суглинки
пригодны для производства кирпича только с добавкой 5-10% часовярской глины. Формовка кирпича пластическая. Рекомендуемая
температура обжига 1000 град. Запасы сугликнов подсчитаны по категороыям А+В+С1 в количестве 2172 тыс.м3. Объем вскрыши на площади
подсчета запасов – 74,1 тыс.м3. Разведанная до 15 м глубины толща суглинков расположена выше водоносного горизонта.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

26447

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет
о
результатах
геологоразведочных
работ,
выполненных на Терновском месторождении кирпичного
сырья в Лубенском районе Полтавской области в 1965-1966
годах. /1966

СУРОВА Н.П.
Автор звіту
Реферат: Приводится характеристика геологического строения района месторождения и самого месторождения. Освещены характер и

условия залегания кирпичного сырья. Охарактеризована методика и объем выполненных на месторождении геологоразведочных работ и
опробования. Произведена оценка качества кирпичного сырья на основании результатов проведенных лабораторных и полузаводских
испытаний. Разведанное кирпичное сырье - полео-желтые лессовидные суглинки пригодны для производства полнотелого строительного
кирпича. Кирпич отвечает всем требованиям ГОСТа 530-54 и соответствует марке "75". Выявленные запасы суглинков классифицированы по
промышленным кат. А, В и С1 и составляют 727,9 тыс.м3.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

24110

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о геологоразведочных работах, проведенных в 1963 г. на
участке "А" Исачковского месторождения диабаза в Лубенском
районе Полтавской области, УССР./1964

ГЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЗВІТИ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
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АЛЬМАН Д.М.
Автор звіту
Реферат: Полезное ископаемое на разведанном участке представлено диабазом, выветрелым до состояния дресвы. В результате

лабораторных испытаний установлено, что дресва диабаза может быть использована в дорожном строительстве для дорожных покрытий и
защитного слоя типа холодного асфальта. Запасы дресвы подсчитаны по категории С1 в количестве 740,50 тыс.м3. Объем вскрышных пород в
пределах площади подсчета запасов составляет 199,60 тыс.м3.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

24246

Назва звіту (мовою оригіналу)

Подсчет эксплуатационных запасов подземных вод по
городу Лубны для целей водоснабжения. (Полтавская
область). 1964

АЛЕЙНИКОВА Л.М., БЕЛОГОРСКАЯ Э.Г.
Автор звіту
Реферат: В отчете приводятся сведения о геологическом строении и гидрогеологических условиях района работ и участков водозабора,

методика проведенных работ, а также подсчет эксплуатационных запасов подземных вод бучакско-каневского водоносного горизонта. В
результате произведенных расчетов выяснено, что потребность г.Лубны в воде (на 1980 г. - 15240 м3/сутки), с учетом роста промышленности и
населения, может быть полностью удовлетворена за счет вод бучакско-каневских отложений. Общее количество запасов подземных вод,
представляемых на рассмотрение составляет 15264 м3/сут, в том числе: по категории А - 3025 м3/сутки, В - 5039 м3/сутки, С1 - 7200 м3/сутки.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

23594

Назва звіту (мовою оригіналу)

Материалы
маршрутной
разведки
торфяного
месторождения "Удайское-3". /Лазорковский, Лубенский и
Чернухинский районы Полтавской области/ 1963

Автор звіту

ФИМУШКИНА А.С

Реферат: Маршрутная разведка произведена с целью получения предварительных качественных и количественных показателей запасов
торфа для использования при учете торфяного фонда. Работы выполнены по заказу Совета Министров УССР.
ГЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЗВІТИ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
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При выполнении маршрутной разведки руководствовались техническими условиями на разведку торфяных месторождений Управления
торфяного фонда Главгеологии РСФСР издания 1954 года и Указаниями "Нииместтоппрома" УССР от 14.07.1959 г. Для съемки и зондирования
торфяного месторождения проложены магистраль и 18 визирок. Для характеристики залежи в 16 пунктах торфяного месторождения
послойно через 0,25 метра отобрано 235 образцов на общий анализ и в 5 пунктах послойно через 0,5 м - 42 образца. Для выявления
возможности осушения торфяной залежи произведен осмотр реки Удай, являющейся водоприемником торфяного месторождения.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

23588

Назва звіту (мовою оригіналу)

Материалы
маршрутной
разведки
торфяного
месторождения "Тишки". /Лубенский район, Полтавской
области/ 1963

Автор звіту

БЕЛЯКОВА В.Я.

Реферат: Торфяное месторождение "Тишки" является юго-восточной частью (обособленным участком в границах нулевой залежи)

торфяного месторождения "Удайское ІІІ" маршрутно разведанного в 1930 г., которое по справочнику торфяного фонда УССР издания 1959
года, значится за №33. Маршрутная разведка в 1962 г. произведена с целью получения предварительных количественных и качественных
показателей запасов торфа для использования при учете торфяного фонда. Работы выполнены по заказу Совета Министров УССР. При
выполнении маршрутной разведки руководствовались техническими условиями на разведку торфяных месторождений Управления
торфяного фонда Главгеологии РСФСР издания 1954 года и Указаниями "Нииместтоппрома" УССР от 14.07.1959 г. Для съемки и зондирования
торфяного месторождения проложены магистраль и 6 поперечников - визирок.Для общей характеристики залежи в 8 пунктах торфяного
месторождения послойно 0,25 метра отобрано 20 образцов торфа. Для агрохиманализов отобрано 6 образцов в 4 пунктах послойно через 0,5
м. Для выявления возможности осушения торфяной залежи произведен осмотр водоприемника реки Удай, протекающей по месторождению.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

23591

Назва звіту (мовою оригіналу)

Материалы
маршрутной
месторождения "Городище 1".

ГЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЗВІТИ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ

разведки

торфяного
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Назва звіту (мовою оригіналу)

/Лубенский и Чернухинский районы Полтавской области/
1963

Автор звіту

БЕЛЯКОВА В.Я.

Реферат: Торфяное месторождение "Городище 1" маршрутно разведано в 1930 г. Украинским Объединением Торфяной промышленности.

Оно является одним из восточных участков в обособленных границах нулевой залежи торфяного месторождения "Удайское 3", значащегося
по справочнику торфяного фонда Украинской ССР за №33. Материалы разведки 1930 г. не сохранились. При маршрутной разведке 1962 г. этот
участок разведан как самостоятельный массив под названием "Городище 1". Маршрутная разведка произведена с целью получения
предварительных количественных и качественных показателей запасов торфа для использования при учете торфяного фонда. Работы
выполнены по заказу Совета Министров УССР. При выполнении маршрутной разведки руководствовались техническими условиями на
разведку торфяных месторождений Управления торфяного фонда Главгеологии РСФСР издания 1954 года и Указаниями "Нииместтоппрома"
УССР от 14.07.1959 г.Для съемки и зондирования торфяного месторождения проложены магистраль и 5 поперечников - визирок. Для общей
характеритсики залежи в 6 пунктах торфяного месторождения послойно через 0,25 метра отобран 41 образец торфа. На агрохиманализы
отобрано 13 образцов в 4 пунктах послойно через 0,5 м. Для выявления возможности осушения торфяной залежи произведен осмотр
водоприемников - реки Удай и реки Минога.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

22839

Назва звіту (мовою оригіналу)

Предварительная оценка эксплуатационных запасов
водоносного
горизонта
бучакских
отложений
для
водоснабжения г. Лубны. /1962

Автор звіту

ГЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЗВІТИ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ

БЕЛОГОРСКАЯ Э.Г.

79

Реферат: Произведен подсчет эксплуатационных запасов водоносного горизонта бучакских отложений г.Дубны. В результате проведенных

расчетов выяснено, что потребность г.Лубны в воде, с учетом роста промышленности и населения, может быть полностью удовлетворена за
счет водоносного горизонта, приуроченного к отложениям каневско-бучакской свиты. Общее колиество запасов подземных вод,
представленных на рассмотрение /на 1.01.1962 г./ составляют: категория А - 2430 м3/сутки, В - 7435 м3/сутки, С1 - 6600 м3/сутки.
Рекомендуется горводопроводу систематически вести учет времени работы скважин, а также фиксировать положение уровней в них не реже
1 раза в неделю.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

21876

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о рекогносцировочно-поисковых работах на бетонные
и строительные пески в районе г. Лубны. /1961

Автор звіту

ГУРЕВИЧ А.Я.

Реферат: В результате призведенных работ установлено отсутствие в районе г. Лубны месторождений песков, отвечающих техническому

заданию. Пески, встреченные в заданном радиусе вокруг г. Лубны, не удовлетворяют условиям как по качеству, так и по горно-техническим
условиям.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

19402

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о доразведке Лубенского месторождения кирпичного
сырья у г. Лубны Полтавской области УССР./ 1958

Автор звіту

ВАРШАВСКАЯ С.Б.

Реферат: В настоящем отчете изложены результаты геолого-разведочных работ на участке доразведки Лубенского месторождения
кирпичного сырья. В отчете кратко приведены сведения о месторождении в целом, о геологическом строении участка доразведки, условиях
залегания полезного ископаемого, о качестве разведанного сырья, запасах и об эффективности разведочных работ. Полезное ископаемое
представлено четвертичными лессовидными суглинками. Средняя мощность полезной толщи 5,3 м. Установлено, что суглинки как участка
доразведки, так и месторождения в целом пригодны для производства кирпича, марки "100".
ГЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЗВІТИ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ

80

Подсчитанные запасы суглинков на участке доразведки составляют: по категории В-277,8 тыс.м3. Суммарные запасы кирпичног сырья на
Лубенском месторождении по данным разведок 1954 и 1958 гг. в недрах по состоянию на 1 мая 1958 г. с учетом выработанных обьемов
составляют по категории А2+В - 802,3 тыс.м3.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

16573

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о детальной разведке кирпичного сырья на Лубенском
месторождении. (Полтавская область) /1956

Автор звіту

ЦЫГАНОВ В.И.

Реферат: В отчете изложены результаты геологоразведовательных работ на кирпичное сырье, выполненные у северной окраины г. Лубны

Полтавской области УССР. Указанными работами, которые произведены на участке около 13 гектар в пределах пахотных земель колхоза
"Перемога", выявлено 549.0 тыс.м3 суглинков, предназначенных в качестве кирпичного сырья. Физические объемы этих работ и методика их
проведения с учетом лабораторных испытаний, давших положительные результаты, позволяют приведенные запасы квалифицировать по
категории В – 179,2 тыс.м3 и С1 – 369,7 тыс.м3. Для перевода запасов в категорию А2 необходимо выполнить полузаводские испытания
суглинков по технологической схеме реконструкции завода. Объем вскрыши на площади подсчета запасов сырья равен 22.3 тыс.м3 и
относится к объему суглинков как 1:25. Гидрогеологиеские условия месторождения с точки зрения его разработки являются благоприятными.
Условия залегания суглинков позволяет вести их разработку открытым способом при уступе вручную и при помощи механизмов.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

15471

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о геологоразведочных работах на
месторождении
кирпично-черепичных
(Полтавская область). /1955

Автор звіту

ЗЛАТИНА В.Е. СКОМОРОВСКАЯ Л.А.

ГЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЗВІТИ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ

Лубенском
суглинков
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Реферат: Геологоразведоные работы проведены с целью выявления и подготовки промышленных запасов кирпично-черепичного сырья

для новостроящегося Лубенского завода строительного кирпича и черепицы в колиестве 1039 тыс.м3. Лубенское месторождение кирпичночерепичого суглинков расположено на Западной окраине г.Лубны, Полтавской области, в 2-2.5 км от железно-дорожной станции Лубны.
Месторождение приурочено к району правобережного плато р.Сулы, в пределах Юго-Западной части ДДВ и слагается четвертиными
лессовидными суглинками. Полезное ископаемое для изготовления строительного кирпича и черепицы пластичным методом на
разведовательном участке являются три верхних слоя суглинков, представляет собой пластовую залежь. Все три слоя суглинков при весьма
постоянной мощности имеют на месторождении повсеместное распространение. Грунтовые воды находятся в нижней части лессовой толщи
ниже заданной глубины разведки. Установлена пригодность суглинков Лубенского месторождения для производства строительного кирпича
марки "75" пластичным способом в шихте, состоящей из суглинка I-го слоя - 30% и суглинка II-го слоя - 70% при температуре обжига 960
градусов С, в условиях естественной и искусственной сушки; для черепицы в шихте: суглинка II слоя - 20% и суглинка III-го слоя - 80% при
температере обжига 1000-1020 градусов С в условиях естественной сушки. Выявленных запасов суглинков по категории А2+В.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

9338

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о поисково-разведочных работах Лубенской партии на
каменный уголь на южном крыле Исачковской структуры в
1949-1950 гг. /Лубенский район, Полтавская область/ 1951

Автор звіту

ЗИБРОВСКАЯ А.В.

Реферат: В отчете приведены результаты работ, выполненные на южном крыле Исачковской структуры с целью выявления новых

угленосных площадей за пределами открытого Донбасса, что должно приблизить угольные базы к потребителю и незагруженным путям
сообщения. Участке работ расположен у с. Исачки, Лубенского района, Полтавской области, в 25-ти км на Северо-Восток от станции Лубны.
Геологическое строение района работ характеризуется наличием в общем его разрезе кристаллических пород докембрия, палеозойских,
мезозойских и кайнозойских отложений. Докембрийский кристаллиеский фундамент находится на данном участке на глубине 3500 м.
Глубина вскрытых каменноугольных отложений колеблится от 300 до 564 м. Разрез среднекаменноуголных отложений характеризуется
чередованием глин, глинистых сланцев, аргиллитов, алевролитов, илистых отложений и песков с незначительными прослойками крепкого
песчаника и известняка, толща пород заключает в себе один пласт угля.Наибольшая вскрытая мощность среднего карбона на участке
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достигает 320 м. Меловые отложения на участке работ не встречены. Палеогеновые отложения вскрыты всеми скважинами и представлены
нерасчлененными бучакско-каневским, киевским и харьковским ярусами. Четвертиные отложения представлены лессом и лессовидными
суглинками, местами глинами, озерными суглинками, общей мощностью 27 м. Геологоразведовательными работами на южном крыле
Исачковской структуры в 1949-50 гг. установлена промышленная угленосность каменноугольных отложений участка. В отчете приведена
геологическая изученность и разведанность района, геологическое строение участка, его угленость, условия залегания угольного пласта и
генезис месторождения. На участке вскрыты отложения среднего карбона С2-2-С2-4. Исачковское угольное месторождение относится к
генетической группе месторождений переходной зоны от геосинклинальных к платформенным. Произведенный объем работ является
недостаточным для окончательной промышленной оценки месторождения и подсчета запасов угля.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

8391

Назва звіту (мовою оригіналу)

Предварительный геологический отчет о результатах работ
Лубенской геолого-поисковой партии на каменный уголь с
1949 г. по 1.03.1950 г.

Автор звіту

ЗИБРОВСКАЯ А.В.

Реферат: Участок работ расположен у села Исачки Лубенского района Полтавской области. Приведено геологиеское строение участка работ.

Изучалась стратиграфия карбоновых отложений свит С2-2 - С2-4 и разведка Исачковского угольного месторождения.
Геологорозведовательными работами выявлен пласт угля на глубине 495,25 м - 380,90 м с нормальной мощностью 0,75 - 0,90 - 1,25 м. По
качеству угли переходные от бурых к длиннопламенным. Уголь является ценным энергетическим сырьем.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

6473

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет о структурно-картировочном бурении на Рейзеровской
и Лубенско-Колайдинской площади за 1946-47 гг./ 1948

Реферат: В настоящем отчете изложены окончательные результаты работ произведенных в 1946-1947 гг. В результате работ по кровле

бучакского яруса и поверхности мела на Рейзеровской площади установлен структурный выступ. Установлено залегание кристаллического
ГЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ЗВІТИ) ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ

83

фундамента на глубине 1426м, малая мощность нижнего карбона и отсутствие девонских отложений. Дана отрицательная оценка перспектив
нефтеносности и дальнейшего направления разведочных работ на Рейзеровской площади. На Лубенско-Колайдинской площади полностью
оконтурено по кровле бучакского яруса Колайдинское поднятие, а по верхнеюрским отложениям только юго-восточная ее периклинальная
часть. В целом структурным бурением и геофизическими исследованиями Колайдинское поднятие полностью подготовлено к глубокой
роторной разведке на нефть. Для оценки перспектив нефтеносности и решения ряда геологических вопросов рекомендуется пробурить 5
роторных скважин на Лубенско-Колайдинской площади.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

4330

Назва звіту (мовою оригіналу)

Перспективы геолого-разведочных работ на Роменском и
Исачковском месторождениях каменной соли /Роменский
район,Сумской области, Лубенский район, Полтавской
области/. 1946

Автор звіту

КРАШЕНИННИКОВА О.В. СЛЕНЗАК И.Е.

Реферат: Работа является обобщением геологических материалов по Роменскому и Исачковскому месторождениям соли, выявленным в

связи с поисками нефти в центральной зоне Днепровско-Донецкой впадины. Специальные разведки соли на указанных месторождениях не
производились. В результате обобщения имеющихся сведений дана перспективная оценка месторождений, охарактеризованы условия
залегания, подсчитаны геологические запасы и намечена методика разведки солекупольных месторождений. В связи с возможностью
гидравлической разработки к заключению прилагается характеристика пластовых вод Роменского месторождения, составленная геологом
Ковалевским.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)
Назва звіту (мовою оригіналу)
Автор звіту

25603

Комплексная геологическая карта масштаба 1:200000 листа
M-36-XV /Прилуки/. (Отчет ГСП №45 Кременчугской ГЭ по
работам 1963-1965 гг.).
СТРОЕВ В.М.
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Реферат: Стратиграфическое расчленение пород дано до свит. Палеоген-эоцен - киевская свита, олигоцен - харьковская и берекская свиты,

неоген-плиоценовые отложения - новохарьковская и бурлуцкая террасы. Описано 745 обнажений, 417 точек геоморфологических
наблюдений. Количество точек наблюдений на 1 км2 - 1,3. Глубина скважин от 37 до 849 м. В процессе работ обследовано 212
эксплуатационных скважин, описано 109 родников и 544 колодца. Учтено 263 гидрогеологических скважин, пробуренных различными
организациями. Пробурено 7 гидрогеологических скважин глубиной 145-617 м, общим метражом 3293 погонных метра. Проведено 7
опытных и 7 пробных откачек из скважин на 2-3 понижения, 40 пробных откачек из колодцев. Выполнено 350 полных и сокращенных
химанализов воды, 281 спектральный анализ. В пределах листа выделено 11 водоносных горизонтов.

Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

23480

Назва звіту (мовою оригіналу)

Комплексная геологическая
карта масштаба 1:200000
территории
листа
M-36-XXII
/Миргород/.
Отчет
геологосъемочной партии №34 Кременчугской экспедиции
по работам 1960-1963 гг. / 1963

Автор звіту

ПРИЧИНА И.С.

Реферат: Выполнена комплексная геологическая съемка масштаба 1:200 000 на площади 5353 км2. Фактически пробурено 11149,62

погонных метров. Максимальная глубина картировочных скважин 548,4 м, минимальная - 60 м. Скважины глубиной 40-50 м предназначались
для уточнения стратиграфического разреза четвертичной толщи. В процессе полевых работ описано 971 обнажений, 127 геоморфологических
наблюдений, 332 колодца и 15 источников. Пробурено 115 картировочных скважин, в том числе 17 гидрогеологических. Большинство
картировочных скважин бурилось в южной, слабо изученной части листа и располагались вкрест простирания основных стратиграфических
горизонтов, т. е. с юго-запада на северо-восток. На основании полученных данных, а также изучения и обобщения огромного актического
материала предыдущих исследователей (на площади листа пробурено более 370,0 тысяч погонных метров скважин), представилась
возможность уточнить стратиграфическое положение и грнаицы их распространения, а также выделить перспективные площади для
постановки поисковых работ на ряд полезных ископаемых - нефть, газ, фосфориты, алюминиевое сырье, стекольные пески, формовочные и
строительные пески. Стратиграфическое расчленение пород дано до слоев.
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Шифр надходження (інвентарний номер звіту)

21502

Назва звіту (мовою оригіналу)

Отчет геологосъемочной партии №15 Правобережной ГЭ о
комплексной геолого-гидрогеологической съемке масштаба
1:200 000 территории листа M-36-XXI /Черкассы/. 1958-60 гг./
1961

Автор звіту

БЕЗУГЛЫЙ А.М.

Реферат: Проведена комплексная геолого-гидрогеологическая съемка масштаба 1:200 000 на площади 5353 км2. В процессе полевых работ,

на территории листа пробурена 91 скважина общим метражом 11516,15 погонных метра, из них 77 картировочных скважин (8368 погонных
метра) и 14 гидрогеологических (3147,75 погонных метра). Максимальная глубина картировочных скважин не превышала 160 м,
минимальная, в области больших мощностей осадочной толщи, равнялось 60 м. Всего описано 898 обнажений и 649 водопунктов (среди
последних 348 колодцев, 295 буровых на воду скважин и 6 родников). Отобрано 5500 проб горных пород. Поверхностная съемка проводилась
путем описания и детального изучения естественных обнажений и имеющихся искусственных выработок (карьеров, канав, колодцев и т.д.) с
одновременным описанием морфологии и изучением, путем проходки закопушек и скважин, верхов четвертичной толщи. В процессе
геологического картирования и последующих камеральных работ уточнен петрографический состав докембрийских кристаллических пород,
развитых на территории листа. Установлено в составе докембрия развитие гнейсов, гранитов житомирско-кировоградского комплекса и их
мигматитов. Стратиграфическое расчленение пород дано до ярусов.
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ПРОЦЕДУРА ОТРИМАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ
ЗАЯВА ДО ДЕРЖГЕОНАДРА
АУКЦІОН
Постанова КМ України 23.09.2020 №993
ДНВП «ГЕОІНФІОРМ УКРАЇНИ»

ДНВП «ГЕОІНФІОРМ УКРАЇНИ»

МІНДОВКІЛЛЯ

ОТРИМАННЯ ПОГОДЖЕНЬ

ДНВП «ГЕОІНФІОРМ УКРАЇНИ»

КОРИСНА КОПАЛИНА МІСЦЕВОГО
ЗНАЧЕННЯ

ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ
ВИСТАВЛЕННЯ НА АУКЦІОН
ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ

БЕЗ АУКЦІОНУ
п.8 додатку №1 до Порядку надання спецдозволів

п/п 3 п.8 Порядку надання спецдозволів на
користування надрами
(Постанова КМУ 30.05.2011 №615)
ПРОТЯГОМ 20 ДНІВ

ВИСНОВОК ДНВП «ГЕОІНФОРМ
УКРАЇНИ»

п.8 за виключенням п/п 3 Порядку надання спецдозволів на
користування надрами
(Постанова КМУ 30.05.2011 №615)
ПРОТЯГОМ 20 ДНІВ

ДЕРЖГЕОНАДРА

ОГОЛОШЕННЯ ПРО
ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

КОРИСНА КОПАЛИНА
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ НА САЙТІ
ДЕРЖГЕОНАДРА ПРОТЯГОМ 30 ДНІВ

ВИСНОВОК
ДНВП «ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ»

РОЗГЛЯД НА РОБОЧІЙ ГРУПІ ДЕРЖГЕОНАДРА
ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ
СПЛАТА ЗА СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ ТА ГЕОЛОГІЧНУ
ІНФОРМАЦІЮ
НАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ (протягом 20 днів)
ПРИМІРНІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ СПЕЦДОЗВОЛУ

