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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Актуальність проведених досліджень пов’язана з 

високим ресурсним потенціалом каменебарвної сировини в Україні. На 

сьогоднішній день каменебарвна сировина в осадових комплексах України є 

недостатньо вивченою, при цьому розглядається як перспективна і 

економічно вигідна щодо видобутку самоцвітів. Каменебарвна сировина в 

багатьох країнах світу інтенсивно видобувається і відіграє важливу роль в 

економіці. З метою розвитку вітчизняної мінерально-сировинної бази в 

даному напрямі в роботі розглядаються перспективні прояви та родовища 

карбонатних оніксів Волино-Поділля, досліджуються їх гемологічні 

властивості та проводиться встановлення їх промислового значення.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про загальну 

класифікацію та оцінку вартості природного каміння» від 27 липня 1994 р. 

№512 затверджено класифікацію природного каміння, згідно з якою 

карбонатний онікс відноситься до напівдорогоцінного каміння ІІ порядку. У 

даній класифікації «карбонатний онікс» зазначено як «мармуровий онікс», 

що є не досить доречним, адже мармур має метаморфічний генезис, а 

карбонатний онікс – осадовий. Враховуючи петрографічний склад, 

представлений кальцитом та арагонітом, характерний текстурний малюнок, 

забарвлення, здатність до просвітлення у тонких зрізах, найоптимальнішим 

буде дану карбонатну гірську породу називати карбонатним оніксом.  

Карбонатні онікси на сьогоднішній день на світовому ринку широко 

використовуються для виготовлення сувенірно-галантарейних, ювелірних і 

декоративно-оздоблювальних виробів, статуеток, мозаїки, для ландшафтно-

паркового дизайну тощо. Поза тим, карбонатні онікси Волино-Поділля 

залишаються слабо вивченими з позиції ринкового підходу і потребують 

детального перегляду з метою їх видобування і обробки.  
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На даний час в межах Волино-Поділля відомо більше п’ятидесяти 

проявів карбонатного оніксу, але розвіданим і затвердженим для 

промислового видобування є лише одне родовище – Калюсицьке. 

Карбонатні онікси розповсюджені також в інших країнах світу та 

завозяться в Україну в той час, як вітчизняна ресурсна база є багатою на ці 

корисні копалини. Доцільним є їх детальне вивчення, встановлення 

промисловго значення щодо комплексного та ефективного використання для 

в розвитку вітчизняного ринку природного каміння. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано в рамках науково-дослідних робіт, в яких 

автор брала безпосередню участь: «Розробка попереднього варіанту головних 

складових прототипу геологічного депозитарію України, а також його 

музейного втілення – I»: «Створення прототипу геологічного депозиторію 

території України та принципових засад його ефективного використання в 

якості державного надбання (проміжний)» (№ держреєстрації 0111U006458, 

2012 р.), «Створення прототипу геологічного депозиторію території України 

та принципових засад його ефективного використання в якості державного 

надбання (заключний)» (№ держреєстрації 0111U006458, 2013 р.)  

Мета і задачі дослідження. Основна мета роботи полягає у визначенні 

шляхів ефективного використання карбонатних оніксів Волино-Поділля в 

ринкових умовах на підставі комплекса гемологічних та геолого-економічних 

досліджень.  

Для досягнення основної мети вирішувалися такі задачі: 

 проведення систематизації знань про карбонатні онікси;  

 встановлення основних закономірностей поширення карбонатних 

оніксів на території Волино-Поділля;  

 з’ясування особливостей геологічної будови проявів карбонатних 

оніксів Волино-Поділля та відбір зразків для створення базової колекції 

при проведенні польових робіт; 
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 проведення лабораторних досліджень з вивчення мінерального складу 

і фізико-хімічних властивостей карбонатних оніксів Волино-Поділля; 

 проведення гемологічних досліджень із встановлення декоративних, 

технологічних і споживчих властивостей;  

 проведення експериментальних робіт з обробки карбонатного оніксу 

(виготовлення виробів для практичного використання);  

 кількісна оцінка ресурсів карбонатних оніксів в межах проявів Волино-

Поділля;  

 проведення маркетингових досліджень та розробка моделі 

підприємства з обробки карбонатного оніксу в сучасних умовах.  

Об’єктом дослідження є прояви карбонатних оніксів Волино-Поділля.  

Предметом дослідження є гемологічні властивості карбонатних 

оніксів та їх геолого-економічна оцінка. 

Методи дослідження: в роботі було використано мікроскопічний, 

спектральний, рентгеноструктурний, рентгенофлюоресцентний, 

петрографічний, геолого-економічний та гемологічні методи дослідження. 

Крім цього проводилися геологічні спостереження в польових умовах, 

художня обробка карбонатного оніксу (проектування дизайну та 

виготовлення виробів, створення еталонної колекції), прогнозування вартості 

виробів з нього, маркетингове вивчення ринку напівдорогоцінного каміння. 

Для оцінки кількості персективних ресурсів карбонатного оніксу 

використано метод прямого розрахунку та (частково) аналогій. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

- вперше на території Волино-Поділля проведено системні дослідження 

проявів карбонатного оніксу, встановлено особливості їх геологічної будови 

та закономірності поширення в просторі та часі; 

- встановлено, що карбонатні онікси Волино-Поділля мають 

гіпергенно-інфільтраційний генезис та мономінеральний кальцитовий склад з 

незначною домішкою теригенних і дисперсних компонентів; 
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- доведено, що декоративні властивості карбонатних оніксів Волино-

Поділля залежать від умов їх утворення, текстурно-структурних і 

колористичних параметрів, наявності у них домішок теригенного 

компоненту, блиску полірованої поверхні; 

- визначено кількість ресурсів карбонатних оніксів Волино-Поділля у 

межах найбільш перспективних для освоєння ділянок надр та проведено їх 

початкову геолого-економічну оцінку; 

- доведено, що видобуток карбонатних оніксів Волино-Поділля є 

економічно вигідним лише за умови супутнього видобутку основної корисної 

копалини, що їх вміщує.  

Обґрунтованість і достовірність наукових положень висновків і 

рекомендацій забезпечуються комплексом методик опрацювання 

фактичного матеріалу, статистичних опублікованих даних, який самостійно 

зібрано та опрацьовано автором, а також використанням в роботі комплексу 

загальнонаукових та спеціальних методів дослідження та розробленої 

методики визначення вартості карбонатних оніксів Волино-Поділля. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дослідження розширюють теоретичні уявлення про генезис, речовинний 

склад та закономірності поширення карбонатних оніксів на Волино-Поділлі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання результатів досліджень підрозділами Державної служби 

геології та надр України та іншими науковими і виробничими організаціями 

при освоєнні та використанні карбонатних оніксів Волино-Поділля для 

науково-дослідницьких, освітньо-пізнавальних та промислових робіт. 

Результати можуть бути ефективно використані підприємствами, які 

будуть займатися видобуванням і обробкою карбонатних оніксів Волино-

Поділля. 

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати, наукова новизна 

і висновки, викладені в дисертаційній роботі, отримані здобувачем 
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самостійно. Здобувачем було проведено збір та аналіз інформації з 

періодичних видань і фондових матеріалів щодо карбонатних оніксів 

Волино-Поділля та зарубіжних країн, виконано великий обсяг польових 

досліджень з описом відслонень, відібрано зразки кам’яного матеріалу, 

проведено первинну підготовку до лабораторних досліджень та 

проаналізовано їх результати. Також створено еталонну колекцію та 

проведено гемологічну оцінку декоративних різновидів карбонатних оніксів. 

Здобувачем було спроектовано дизайн, номенклатуру та форму виробів з 

даної сировини, проведено маркетингові дослідження та оцінено споживчі 

якості карбонатних оніксів на ринку коштовного каміння України. Автором 

самостійно визначено кількість ресурсів карбонатних оніксів у межах 

найбільш перспективних ділянок надр та проведено їх початкову геолого-

економічну оцінку, розраховано показники економічної ефективності роботи 

підприємства з обробки карбонатних оніксів Волино-Поділля. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідались та обговорювались на Міжнародній конференції «Сучасні 

проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій» (м.  

Київ, 2010 р.), IV Всеукраїнській конференції-школі (м. Київ, 2012 р.), 

Міжнародній конференції «Сучасні проблеми літології осадових басейнів 

України та суміжних територій» (м. Київ, 2012 р.), Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні технології та особливості видобутку, 

обробки і використання природного каміння» (м. Київ, 2012 р.), 

Всеукраїнській конференції-школі «Сучасні проблеми геологічних наук» (м. 

Київ, 2013 р.), Науково-практичній конференції «Сучасні технології та 

особливості видобутку, обробки і використання природного каміння» (м. 

Київ, 2013 р.), П’ятій Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених 

до 95-річчя Національної академії наук України (м. Київ, 2013 р.), 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні проблеми і 

шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві і освіті» (м. Іваново 

(Росія), 2014 р.). 
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додатків. Загальний обсяг дисертації 214 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

КУЛЬТУРА ВИКОРИСТАННЯ ТА ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КАРБОНАТНОГО ОНІКСУ 

 

 

1.1 Карбонатний онікс – визначення терміну 

У кожному коштовному камені, як в  

                                                     краплині води відзеркалена вся  

                          велич природи  

Пліній Старший 

Археологічні знахідки на місцях багатьох прадавніх цивілізацій у 

всьому світі засвідчили, що прадавні люди з давніх часів використовували у 

побуті та для виготовлення коштовностей карбонатний онікс, який і до нині 

користується великим попитом та широко представлений на ринку ювелірно-

виробного і декоративно-облицювального каміння. 

На теренах України карбонатний онікс знаходиться в межах Волино-

Поділля і є перспективною нерудною сировиною. 

Карбонатний онікс – це щільні агрегати кальциту чи арагоніту (CaCO3) 

з дрібнозернистою або криптокристалічною структурою, смужкуватої, 

однорідної або плямистої текстури, котрі забарвлені у м’які відтінки жовтого, 

медово-жовтого, бежевого, червоного, коричневого, коричнево-зеленого, 

зеленого, білого та інших кольорів, що мають властивість просвічуватись у 

тонких зрізах [33, 54, 66]. 

Світлозаломлення карбонатного оніксу: 1,486-1,658; густина: 2,65-2,95 

г/см куб.; твердість за шкалою Мооса: 3-3,5; блиск: жирний, шовковистий; 

прозорість: прозорий, непрозорий, напівпрозорий, просвічує; риска: біла. 

«Онікс» з давньогрецької мови перекладається як «ніготь» так, як 

візуально схожий на нього. Власне сам термін «онікс» не є однозначним та 
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має кілька трактувань – саме так називали в давнину різне за складом 

каміння, які мають смугасту будову. 

В мінералогії виділяють «онікс», який має халцедоновий склад 

утворений оксидом кремнію (SiO2), а в петрографії – «онікс», який має 

карбонатний склад (CaCO3). Ці два утворення природного каміння мають 

схожу текстуру та інколи подібне забарвлення, але відрізняються 

мінеральним складом, твердістю та блиском. 

З метою ідентифікації оніксів, перший називають, власне «онікс», а 

щодо другого застосовують уточнююче визначення, а саме «карбонатний 

онікс» чи «кальцитовий онікс» тощо. 

У світовій термінології синонімами карбонатному оніксу є: 

мармуровий онікс, алебастр східний, алебастр єгипетський, онікс 

алебастровий, онікс мексиканський, онікс печерний та ін. [4, 112, 34].  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про загальну 

класифікацію та оцінку вартості природного каміння» від 27 липня 1994 р. 

№512 затверджено класифікацію природного каміння (табл. 1.1), згідно з 

якою карбонатний онікс відноситься до напівдорогоцінного каміння ІІ 

порядку разом з такими самоцвітами як – агат, амазоніт, гагат, родоніт, 

сердолік, халцедон, яшма, кахалонг, джеспіліт, серпентиніт, содаліт, 

кольоровий кварцит [58, 23]. Але у даній класифікації «карбонатний онікс» 

зазначено як «мармуровий онікс», що є не досить доречним, адже мармур має 

метаморфічний генезис, а карбонатний онікс – осадовий. А тому, враховуючи 

петрографічний склад, представлений кальцитом та арагонітом, характерний 

текстурний малюнок, забарвлення, здатність до просвітлення у тонких зрізах, 

найоптимальнішим буде дану карбонатну гірську породу називати 

карбонатним оніксом. 

Враховуючи карбонатний склад гірської породи, представленої 

кальцитом чи арагонітом, яка має характерний текстурний малюнок та 

забарвлення, а також просвітлюється у тонких зрізах, найоптимальнішим 

терміном для її визначення буде застосовувати «карбонатний онікс». 
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    Таблиця 1.1  

Загальна класифікація природного каміння [24] 

Група Порядок Головні камені 

Дорогоцінне каміння 

 

 

 

 

 

 

І Алмаз, олександрит, рубін, сапфір синій, смарагд  

ІІ 

 

Демантоїд, евклаз, жадеїт (імперіал), опал 

благородний чорний, сапфір рожевий та 

жовтий, шпінель благородна  

ІІІ 

 

Аквамарин, берил, кордієрит, опал благородний 

білий та вогняний, танзаніт, топаз рожевий, 

турмалін, хризоберил, хризоліт, цаворіт, циркон, 

шпінель  

ІV 

 

Адуляр, аксиніт, альмандин, аметист, гесоніт, 

гросуляр, данбурит, діоптаз, кварц димчастий, 

кварц рожевий, кліногуміт, кришталь гірський, 

кунцит, моріон, піроп, родоліт, скаполіт, 

спесартин, сподумен, топаз блакитний, винний 

та безколірний, фенакіт, фероортоклаз, 

хризопраз, хромдіопсид, цитрин  

Напівдорогоцінне каміння 

 

 

 

 

 

І 

 

Бірюза, жадеїт, лазурит, малахіт, молдавіт, 

нефріт, тигрове та кошаче око, хауліт, 

хризокола, цоізит, чароїт 

ІІ 

 

 

Агат, амазоніт, гагат, дерево скам'яніле, 

джеспіліт, егіриніт, епідозит, кахолонг, кварцит 

кольоровий, кремінь кольоровий, онікс 

мармуровий, опал, пегматит, пірофіліт, 

родоніт, сердолік, серпентиніт, скарни 

кольорові, содаліт, халцедон, шпати іризуючі 

польові, яшма  

Декоративне каміння  Андезит, габро, граніт, дацит, кальцифір, 

кварцит, конгломерати, лабрадорит, мармур, 

сиєніт, травертин, туф  
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1.2 Історія та практика використання карбонатного оніксу 

 

 

Карбонатний онікс – історично-традиційний виробний камінь, який 

використовується для виготовлення виробів у формі тіл обертання, шкатулок, 

письмових приладів, підставок для запальничок, годинників, скульптур, 

мозаїчних робіт тощо. 

Тонкосмугасті, яскравозабарвлені та насиченні за кольором карбонатні 

онікси використовуватись для виробництва ювелірних прикрас [4, 110]. 

Масивні його відміни застосовувались в якості декоративно-облицювальних 

матеріалів при оздобленні будинків та історичних пам’ятників. 

Ще з давніх часів застосування карбонатних оніксів можна поділити на 

дві групи: 

1) використовували як ювелірно-виробне каміння;  

2) використовували в будівництві при оздобленні будинків. 

В практиці використання карбонатних оніксів при оздобленні ним  

будівель, були зафіксовані такі історичні події (наведені нижче). 

Вперше карбонатний онікс розпочали видобувати у V- IV тисячолітті 

до н.е. в Месопотамії (сучасні держави, що входять в землі Месопотамії – 

Ірак, Сирія, Туреччина). Він був також відомий у Стародавньому Римі. В 

давнину розроблялись поклади на африканському узбережжі Середземного 

моря, біля о. Сицилії (Італія), в Карфагені. Араби здавна добували його і 

прикрашали ним мечеті. 

Як облицювальне каміння, онікс почав застосовуватися в Єгипті в V-IV 

тисячолітті до н.е. Це був один з улюблених каменів майстрів того часу. 

Добували його в різних місцях Аравійської пустелі, переважно неподалік від 

східного берегу Нілу. Найбільші каменоломні (їх називали аренаріями) 

знаходилися поблизу Хатнуба; онікс часто згадується в письмових джерелах 
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в період з III по XX династії. В описах, зроблених Плінієм Старшим (I ст. 

н.е.), згадуються аренарії біля міста Алабастрона: «Камінь, званий у єгиптян 

алабастріт, вживається як прикраса будівель. Алабастріт народився в 

Алабастроне і в Дамаску, в Сирії, білого кольору, перемішаного різними 

кольорами. Кажуть, що він, будучи обпалений з викопної сіллю і розтертий, 

вгамовує задишку і зубний біль» [105]. 

Легенда говорить про те, що храм Соломона в Єрусалимі був 

побудований без вікон, але стіни, викладені з прекрасного оніксу, настільки 

прозорого, що навіть при зачинених дверях, зали залишалися світлими. 

Зазвичай, карбонатний онікс використовували для внутрішнього 

оздоблення приміщень, різноманітних інкрустацій та мозаїки. 

Відомо, що карбонатний онікс мав велике значення в культурі 

мексиканців. Він вважався священним каменем у ацтеків і застосовувався для 

оздоблення храмів і виготовлення священних посудин. З цим було пов'язане і 

його індіанське назва "Тека" або "храм". У ацтеків доколумбової Америки 

напівпрозорий зеленувато-жовтий онікс вважався священним. З нього 

виробляли культову посуду. У сучасній Мексиці він носить назву тека-

мармур. З нього виробляють настільні лампи, письмові прилади, підставки, 

столики тощо [92, 93]. 

В деяких середньовічних церквах Європи – (Флоренція, Болонья) до 

наших днів збереглися вікна, де замість скла вставлені тонкі пластинки з 

оніксу. 

До ексклюзивних виробів з оніксу слід віднести також балюстраду на 

знаменитих сходах театру Гранд-опера в Парижі, побудованою ще в 1875 

році (рис.1.1). 
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Рис.1.1 Вхід до театру «Гранд-опера» в Парижі з балюстрадами, що 

зроблені з карбонатного оніксу [165] 

 

В Середній Азії серед археологічних знахідок були знайдені онікси в 

будівлях давнього Самарканду, де він використовувався в декоративному 

оздобленні споруд разом з мармуром. Зокрема ним був облицьований цоколь 

внутрішніх стін мавзолею Гур-Еміра (XV ст.). Самаркандський онікс ‒ 

світло-зелений, нагадує в кращих зразках колір морської води і просвічує по 

краях. 

Вірменські онікси з Мармарошенського родовища прикрашають 

станції Московського метрополітену. Ними оздоблені панно і світлові щитки 

на станціях «Київська» (рис. 1.2), «Білоруська», «Динамо» [34, 81]. Вони 

мають тонко смугасту текстуру, теплий жовтий та рожевий кольори, 

просвічують в тонких зрізах. 
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Рис. 1.2 Станція «Київська» на Московському метрополітені (Росія), 

що оздоблена кальцитовим оніксом з Вірменії [168] 

 

Також карбонатні онікси в давнину використовували як ювелірно-

виробне каміння.  

Карбонатний онікс, або «алебастр», є одним із самих перших 

кольорових каменів, використаних людиною. Давньогрецький філософ 

Теофраст (370-287 до н.е.), автор трактату «Про камені», в якому вперше 

викладені гірничо-геологічні уявлення античності писав, що в стародавньому 

Єгипті з мармурового оніксу робилися маленькі чашечки для зберігання 

помади і парфум. У Вавилоні з оніксу робили горщики для зберігання чорних 

фарб для волосся. 

В Егейській культурі (бронзова доба, 3000-1000 роки до н.е.) на 

островах Егейського моря відомі вази з цього каменю. Особливого значення 

онікс набув, за даними розкопок, на Кіпрі. Хоча можливо, що знайдені там 

чудові вази найтоншої роботи з цього матеріалу, були привезені з Єгипту. 
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Загальний аналіз ролі оніксу в Єгипті приводить нас до висновку, що 

алебастрітом називали карбонатий онікс і вироби з нього ‒ баночки, вази, 

горщики та інші предмети що були розповсюджені в Стародавньому Сході 

були з Єгипту. Можливо тільки в північному Ірані існував інший район 

видобутку цього каменю. Древні автори часто називали алебастром всі 

священні благовонні посудини з карбонатного оніксу. Цей матеріал вважався 

кращим для тривалого збереження ароматичних масел. 

Дві алебастрові вази знайдено в гробниці Тутанхамона XIV століття до 

н. е.. Одна з них ‒ у вигляді чаші або квітки лотоса з ручками-бутонами 

(рис.1.3), друга зображує міфічного лева, що встав на задні лапи (рис.1.4) 

[92]. 

 

Рис.1.3 Ваза з оніксу яка має форму квітки лотоса з ручками-бутонами 

[162]  
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Рис. 1.4 Ваза з оніксу у вигляді скульптури міфічного лева, що встав на 

задні лапи [162]  

 

Про онікс згадується навіть в Біблії, де говориться про наперсник 

Першосвященника [6]. Сумка самого наперсника прикрашена дванадцятьма 

коштовними і напівкоштовними каміннями, які поміщали в золоті оправи, 

серед яких був і онікс (рис. 1.5). На кожному із наперсників була молитва. 

Кільця, ланцюги та інші прикраси, що прикріплювали нагрудник до 

священного вбрання – ефоду – були зроблені із золота, а два своєрідні 

«гудзики» на плечах – із оніксу. ”І візьмеш два оніксові камені, та й 

вирізьбиш на них імена Ізраїлевих синів, ‒ шість із їхніх імен на камені онім, 

а ймення шости позосталих на камені другім за їхнім народженням. Роботою 

різьбаря каменя, різьбою печатки вирізьбиш на тих обох каменях імена 

Ізраїлевих синів; оточені золотими гніздами зробиш їх.” (Вихід, XXVIII, 10 - 

11). 

Першосвященик мав носити ці імена на нагруднику біля свого серця 

для постійного пам’ятання перед Господом. Його називали судним 
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нагрудником ще і тому, що його носила на своїх грудях особа, яка мала 

служити джерелом правди і суду для Іудейської церкви, і рішення якого 

завжди мали бути ясні, справедливі та обов’язкові для іудеїв. 

В Біблії згадується алебастр (алавастр), хоча біблійний алебастр – це 

карбонатий онікс (карбонат кальцію), а не різновид гіпсу, як вважається в 

наш час. Каменоломні біля міста Фіви в Єгипті розроблялися в давнину 

майже без перерви, і камінь, який тут видобували, відомий під назвами 

«єгипетський алебастр» та «східний алебастр». Його використовували для 

різних виробів: ваз, пляшок, горщиків тощо. Алебастрові бутелі з довгими 

вузькими шийками частіше використовували для зберігання дорогих пахощів 

та парфумів. Їх міцно закорковували, і вони пропускали пахощі крізь свої 

пористі стінки [67, 105]. 

Біблія розповідає нам про те, як жінка, що прийшла в дім Симона з 

алебастровим сосудом «щирого нардового дуже цінного мира», в побожній 

любові до Ісуса Христа «розбила … алебастрову пляшечку, і вилила миро на 

голову Йому» (Мр., IV, 3). Миро, особлива суміш з духмяних речовин, що 

зберігалося в подібних посудинах, було надзвичайно дорогим, і його пахощів 

вистачало б на багато років [7, 8, 64]. 

 

Рис. 1.5 Загальний вигляд наперсника Першосвященника, в якому 

використовується карбонатний онікс [166] 
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Бібліотеку Павлівського палацу-музею, що біля Санкт-Петербургу 

прикрашають дві столешниці та три величезні вази з єгипетського оніксу. 

«Камінь онікс – одне з чудес світу», - говорив Джон Рескін, описуючи 

карбонатний онікс в обробці храму св. Марка у Венеції. 

Дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння завжди приваблювало людей 

своїми естетичними властивостями – яскравим забарвленням, текстурним 

малюнком, оптичними ефектами. 

Прадавні народи, які мешкали на теренах сучасної України, 

використовували напівдорогоцінне каміння, поширене на її території. Під час 

розкопок стоянок, городищ, курганів знаходять знаряддя праці, побутові та 

культові речі, амулети та прикраси, виготовлені з кольорового кременю, 

пірофіліту, лабрадориту, сердоліку, агату, мармурового оніксу, кальциту, 

мармуру, мармуризованого вапняку тощо [24]. 

Отже, в різні часи відношення людини до коштовного каміння було 

різним. Це лежить в площині особливостей культури, розвитку цивілізації, 

традицій тощо. Тому на різних часових зрізах номенклатура коштовного 

каміння змінювалась і навіть дуже суттєво. Це стосується також і оніксу. 

Перші класифікації природного каміння з’являлись у ІІ ст. до н.е. в 

шумерів. Окремо існували класифікації створені у Давній Греції, Римській 

Імперії, середньовічній Європі та на Сході, але вони були засновані не на 

фізико-хімічних властивостях мінералів, а на магічних і астрологічних 

ознаках. 

Перша науково обгрунтована класифікація була запропонована в 1860 

р. К. Клуге. Він розподілив каміння на дві групи:  

1) істинно дорогоцінні мінерали (діаманти, рубіни, смарагди); 

2) стандартні дорогоцінні мінерали. 

У 1896 р. М. Бауер запропонував класифікацію ювелірного і виробного 

каміння, за якою розподілив його на три групи: 

І — дорогоцінне каміння (самоцвіти); 

ІІ — виробне каміння (кольорове каміння); 
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ІІІ — дорогоцінне каміння органогенного утворення. 

У межах цих груп каміння розподіляли на порядки залежно від 

цінності. Пізніше класифікацію доповнив і розширив Ферсман О.Є., і до 50-

60 рр. ХХ ст. Її використовували в усьому світі. У середині ХХ ст. Були 

запропоновані класифікації Соболевського В.І., Судзуки, Синканкаса Дж., 

Вебстера Р., Цюрупи А.І. 

В класифікаційній схемі В.І. Соболевського в 1971 році, було виділено 

два порядки кольорового каміння, де він відносить карбонатні онікси до 

другого порядку разом з яшмою, селенітом, флюоритом, благородним 

змієвиком. 

Модернізована класифікація природного каміння була запропонована в 

1973 році Е.Я. Кієвленком (основуючись на класифікацію Ферсмана О.Є.), 

вона враховувала ринкову вартість каміння, використання в ювелірних 

виробах та предметах каменерізного мистецтва. В данній класифікації 

карбонатний онікс відносився до третьої групи декоративно-облицювальне 

каміння разом з обсидіаном, гагатом, селенітом, флюоритом, авантюриновим 

кварцем, скам’янілим деревом, рисунчатим кременем, кольоровим мармуром, 

письмовим гранітом [24]. 

На сьогоднішній день класифікація коштовного каміння базується на 

окремих ознаках і є відмінною від мінералогічної класифікації. До цих ознак 

належать: 

- історичні традиції; 

- вартість каменю; 

- рідкісне поширення у природі; 

- твердість; 

- оптичний ефект; 

- популярність на ринку. 

В Україні постановою Кабінету Міністрів України ”Про загальну 

класифікацію та оцінку вартості природного каміння” від 27 липня 1994 р. 
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№512 затверджено класифікацію природного каміння, в якій карбонатний 

онікс віднесено до напівкоштовного каміння ІІ порядку. 

 

 

1.3 Характеристика та генезис карбонатного оніксу основних родовищ 

світу 

 

 

За генезисом родовища карбонатних оніксів в світі поділяють на три 

групи: 

          - гідротермальна; 

          - гіпергенно-осадова; 

          - інфільтраційна. 

Карбонатний онікс, як правило, зустрічається в областях молодого 

кайнозойського вулканізму, де він формується в результаті діяльності 

гарячих вуглекислих вод, збагачених бікарбонатом кальцію. Його прояви 

залягають серед вапняків, карбонатизованих пісковиків і туфів базальтового 

або андезито-дацитового складу, нерідко в асоціації з травертинами 

(пористими вапняковими туфами), що відкладаються з мінеральних джерел і 

гейзерів. Розрізняють два структурно-морфологічних типи оніксових тіл:  

1) жильний і пластоподібний за рахунок виповнення тріщин, головним чином 

пологих і згідних з нашаруванням вапняків і туфів, рідше різноорієнтованих 

в зонах дроблення, і 2) натічний в форми тонких покровів, сталактитів і 

сталагмітів в відкритих порожнинах карстових печер. Карбонатні онікси 

відкладаються з повільно просочуємих бікарбонатних розчинів у вигляді 

тонкодисперсних гелевих мас, поступово твердіючих і піддавалися 

розкристалізації. Вважається, що арагоніт кристалізується при більш високій 

температурі, ніж кальцит, і його утворенню сприяють домішки в розчинах 

стронцію і магнію [55]. 
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Родовища карбонатного оніксу в світі досить поширені. Вони відомі 

у Північній Африці (Алжир, Єгипет), Південній та Північній Америці 

(Аргентина, США, Бразилія, Мексика), в Австралії, на Малому Кавказі 

(Вірменія, Азербайджан), в Центральній Азії (Киргизстан, Узбекистан, 

Туркменистан), Чехії (Моравія), Росії (Краснодарський і Красноярський 

край), Ірані, Пакистані, Афганістані, Італії (рис. 1.6). 

 

 

Рис. 1.6 Схема поширення основних родовищ карбонатних оніксів в 

світі. Північна Африка (1 – Алжир , 2 – Єгипет), Південна та Північна 

Америка (3 – Аргентина, 4 – США, 5 – Бразилія, 6 – Мексика), в 7 – 

Австралії, Малий Кавказ (8 – Вірменія, 9 – Азербайджан), Центральна Азія 

(10 – Киргизстан, 11 – Узбекистан, 12 – Туркменистан), 13 – Чехія (Моравія), 

Росії (14 – Краснодарський і 15 – Красноярський край), 16 – Іран, 17 – 

Пакистан, 18– Афганістан, 19 – Італія, 20 – Україна [164] з уточненнями 

автора 

 

Найбільші родовища карбонатного оніксу знаходяться в Алжирі в 

районах: Оран, Мостаганем і Константина. Головні розробки жовтувато-
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білого оніксу Бон-Ганіф знаходяться приблизно в 15 км північно-східніше 

м. Маскара недалеко від гарячих джерел Аква-Сіренсіс. Родовища біля м. 

Константина цікаві онікси рідкісного яскраво-червоного кольору. В Єгипті, в 

долині Нілу поблизу м. Алабастрон з давніх часів видобувається світло 

бурштиновий карбонатний онікс з хвилястим малюнком («єгипетський 

алебастр»), а в останні часи невелика кількість цього каменю надходило з 

печер, що знаходяться на окраїнах м. Бені-Суєйфа. З давніх часів відомий 

також «тавризский мармур» із родовищ з берега Урмійского озера біля м. 

Тебріза в Іранському Азербайджані.  

Крупні родовища високоякісного карбонатного оніксу є в Пакистані і 

Афганістані.  

В Афганістані є оніксові родовища Малик-Дункан, Золдаг, Арбу та ін., 

що знахоляться в пустелі Регістан (провінція Гільменд) і представлені 

пластоподібними тілами кальцитового оніксу серед андезито-дацитових 

туфів нижньої крейди і червонобарвних пісковиків неогену. На самому 

великому родовищі Малик-Дункан в 250 км південніше м. Лашкаргах 

виявлено шість пологих покладів розмірами в плані 10х20 до 350х460 м
2
, 

кожний з яких складається з декількох пластів потужністю від 10 см до 3 м. 

Афганський онікс напівпрозорий, світлий із зеленкуватим відтінком і 

тонкими червоними і бурими прожилками [55]. 

Є знахідки карбонатного оніксу в Південній Австралії (Уорріута біля м. 

Белтана та ін.).  

У Мексиці (штати Нижня Каліфорнія, Пуеба, Оахака) видобувається 

прозорий світло-зелений, зеленкувато-бурий онікс з коричневими і 

жовтогарячими смугами. Привабливі карбонатні онікси зелених відтінків 

зустрічаються на родовищах США (штати Юта і Аризона), Аргентини 

(провінція Сан-Луї).  

Плямисті, смугасті теплих і зелених тонів онікси характерні для 

родовищ Ірану. В Пакистанських родовищах (територія Белуджистана, плато 
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Чагай) поширені зелені різної насиченості, мульті-зелений, коричневий, 

мульті-червоний та білий онікси [91]. 

На території колишнього Радянського Союзу основні родовища 

карбонатного оніксу сконцентровані в Закавказзі і Центральній Азії. На 

території Закавказзя вони відомі у Вірменії (Агамзалинське, Мисханське, 

Двин, Диліжанське, Стано-Черні, Цахкадзор, Ахбашське). Найвідомішими з 

них є Агамзалинське і Мисханське. 

Агамзалинське родовище в 12 км на південний схід від Єревана і 

розроблялось ще в XVIII ст. На цьому родовищі на блакитно-сірих вапняках 

еоцена незгідно залягають дрібнозернисті нижньочетвертинні вапняки, які 

містять пласти карбонатного оніксу потужністю 15-40 см. Особливо 

збагачена оніксом ділянка вапняка довжиною 110 м і шириною 30-35 м. 

Онікси характеризуються світло-зеленими та коричневими кольорами, вони 

напівпрозорі. 

На Мисханському родовищі поширені біло-жовті та смугасті 

поліхромні онікси [85]. 

На території Грузії відомі родовища Джорджі, Мармало-Мта, 

Сухумське. Карбонатний онікс залягає серед туфів четвертинного віку. Для 

нього характерні рожеві, помаранчеві, білі напівпрозорі різновиди з 

візерунчастим малюнком. 

В Азербайджані родовища і прояви мармурового оніксу поширені на 

території Нахічеванської автономної республіки і Кельбаджарського району. 

З давніх часів відоме Сирабське родовище (Нахічеванська АР). Воно 

приурочено до дрібнозернистих карбонатизованих пісковиків крейди і 

представлене пластовим типом (потужністю 0,2 ‒ 0,6 м). Онікс білий, 

блідозелений з ледь помітною смугастістю. 

В Кельбаджарському районі знаходяться Тунхунсткий, Конгурський, 

Тертерський прояви. Просторово вони приурочені до тріщин розломів у зоні 

дії давніх та сучасних термальних джерел, де зустрічаються серед 

травертинів. Протяжність тіл ‒ кілька десятків метрів, потужність від 30 см 
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до 1,5 м. Онікс білий, світло-зелений, жовтий напівпрозорий смугастий або 

плямисто-хмаристий [118]. 

За колористичною гамою і декоративною якістю карбонатні онікси 

Закавказзя наближаються до кращих сортів оніксів Афганістану. 

На території Середньої Азії родовища карбонатного оніксу відомі в 

Туркменістані (Карлюкське), Киргистані (Дюресу), Узбекистані (Кумишкан). 

Гарні виробні камені напівпрозорі, з ефектним малюнком, пов’язані з 

натьоками арагоніту і кальциту в карстових печерах. Такі родовища були 

відкриті на південно-західних відрогах Гісарського хребта в Зирабулак-

Зіаетдінських горах (Тамерланова печера) і Кугітангтау (Карлюкські печери). 

Карлюкське родовище розташоване в Чаршангінському районі 

Туркменістану і пов’язане з розкарстованими вапняками пізньої юри. 

Товщина юрських мергелів, вапняків і евапоритів загальної потужності біля 

1500 м перекрита червоноколірними крейдовими відкладами, а також гіпсами 

і загіпсованими вапняками палеогену. Карст розвинутий в сірих 

товстополощатих і масивних вапняках оксфордського яруса вдовж крупних 

розривних порушень. Найбільш цікаві карстові печери Хашим-Ойик і Кап- 

Котан, які складаються із багатьох гротів і залів, розташованих в декілька 

поверхів і з’єднаних галереями і вузькими проходами. Ширина залів досягає 

до 40 м, а висота їх склепінь 15-20 м. Дно печер нерівне, заповнене уламками 

вапняків і гіпсу, місцями занесено піщано-глинистим матеріалом. Вільна від 

наносів підошва, стінки і стеля печери іноді покриті травертином, а також 

кальцитовими сталактитами, сталагмітами, сталагнатами (колонами) і тому 

подібними натічними утвореннями [55]. 

В добре вивченій печері Кап-Котан виявлено 37 тіл карбонатного 

оніксу, найближче з яких знаходиться в 225 м від входу. Вона чітко 

контролюється тріщинами меридіонального простягання, розсікаючими 

вапняками. Карбонатним оніксом складені численні сталактити, сталагміти і 

колони діаметром від декількох сантиметрів до 0,5 і навіть 1,5 м і довжиною 

1-2 м і більше. Найбільш практичний інтерес представляють натічні 
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утворення карбонатного оніксу на стінах печери з хвилястою поверхнею, 

округлими виступами і наростами. Їх площа досягає 150 м
2
, потужність від 1-

2 см до 0,5-0,6 м. Карбонатний онікс складений чергуванням смуг водяно-

прозорого, медово-жовтого, кремового, білого кальциту і арагоніту. На 

родовищі переважають онікси жовто-гарячого (бурштинового) забарвлення 

смугастої текстури. Сталактити і сталагміти мають концентричну будову з 

добре вираженими ігольчатими кристалами. 

Дюрекське родовище знаходиться на північ від с. Чирпи Ісик- 

Кульського району Киргизстану в передгірській частині південно-західної 

околиці хр. Кунгей-Алатау. Карбонатний онікс заповнює тектонічні тріщини 

в зонах дроблення карбонатних порід і цементує брекчії. На цьому родовищі 

він представлений арагонітовим оніксом, яким мінералізовані тріщинуваті 

вапняки і дрібногалечні конгломерати кохтурнакської світи палеогену. Колір 

оніксу, в основному, медовий і кремовий, текстура смугаста або сферолітова.  

Кумишканське родовище розташоване у відрогах Чаткальського хребта 

Ташкентської області Узбекистану. Карбонатний онікс заповнює тріщини 

потужністю від 10 до 40 см. Колір: жовто-коричневий, коричневий; текстура: 

хвилясто-смугаста, радіально-промениста [55]. 

Всі згадані родовища, як правило, територіально належать областям з 

молодою тектонікою. Вони характеризуються активним розвитком 

термальних мінеральних джерел, збагачених бікарбонатом кальцію. 

Для родовищ карбонатного оніксу даних проявів відомо два основні 

структурно-морфологічні типи: 

1) жильний (пластовий), що утворився за рахунок заповнення тріщин, 

міжпластових порожнин, кишень; 

2) натічний, що утворився за рахунок натічних утвореннь у відкритих 

порожнинах карстових печер [81]. 
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1.4 Дослідження карбонатного оніксу в Україні 

 

 

Історія дослідження оніксів на території України розпочалася у другій 

половині XX ст. Перші відомості про карбонатний онікс на території України 

містяться в звітах про пошукові роботи на каменесамоцвітну сировину, які 

почали проводитись з кінця 1970 років [83]. Підрозділами об’єднання 

«Північгеологія» були виконані наступні тематичні роботи, в яких 

приділялась увага і карбонатному оніксу. Такими були роботи: «Загальні 

пошуки з оцінки якості каменесамоцвітної сировини», що виконувались 

(1978 по1991 рр.) авторами – Шашкевич Л.В., Вайло А.В., Гула В.А.; 

«Пошуки каменесамоцвітної сировини на території діяльності ПДРГП 

«Північгеологія»», ( 1998 по 2002 рр.), що виконані авторами – Криницька 

М.В. та ін. Карбонатний онікс також входив до переліку самоцвітів 

комплексної програми науково-дослідних, геологорозвідувальних, 

видобувних робіт та переробки каменесамоцвітної і кварцевої сировини в 

Україні з 1993 по 2005 років [62, 108, 40, 41, 42, 43]. 

Різні питання стратиграфії, літології, мінералогії, тектоніки району 

дослідження висвітлені в багаточисленних статтях і монографіях 

геологічного змісту, що з’явилися за останні 30 – 35 років. Це роботи 

Веліканова В.Я., Павлишина В.І., Заїка-Новацького В.С., Нечаєва С.В., 

Жовинського Е.Я., Букатчука П.Д., Древіна А.Я., Асеєвої О.О., Палія В.М., 

Коренчук Л.В., Іщенко А.А., Пастернака С.І., Сеньковського Ю.М., 

Гаврилишина В.І., Присяжнюка В.А., Величка М.Ф. та багатьох інших. 

Великий внесок в дослідженні карбонатних оніксів України зроблено 

Нестеровським Віктором Антоновичем, який детально дослідив та провів 

гемологічну оцінку понад 30 проявів мармурового оніксу, розробив схему 

поширення оніксів на території України, відібрав та дослідив зразки 

мармурового оніксу та інш [109]. 
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Попередніми дослідженнями та зазначеними вище геологічними 

роботами встановлено генетичний зв’язок карбонатних оніксів з процесами 

хімічного вивітрювання та фільтрацією поверхневих і ґрунтових вод через 

мергельно-алевритову товщу. 

При пошукових роботах використовувалися наступні критерії [42, 43, 

44]: 

1. наявність багаторазового поновлюваної Рівненської та Подільської 

зон розломів, з ускладнюючими їх порушеннями субширотного простягання; 

2. наявність глинисто-мергелистої товщі, яка залягає стратиграфічно 

вище вапняків, та наявність глинисто-мергелевих прошарків в межах самої 

товщі вапняків; 

3. наявність уже відомих проявів та точок мінералізації карбонатого 

оніксу; 

4. широкий розвиток вапняків неогену, які по врізах річок та ярів 

утворюють природні відслонення; 

5. широко розвинута мережа дрібних кар’єрів з видобутку сарматських 

вапняків для будівельних цілей. 

На сьогоднішній день в Україні затверджено одне родовище 

карбонатного оніку – Калюсицьке, яке було відкрито у 1981 році геолого-

пошуковими роботами КГЕ (Київської геологічної експедиції). Родовище 

розташоване на лівому схилі долини р. Калюс у північно-східній частині 

однойменного села. Встановлено два основних різновиди: коричневий і 

медово-жовтий [62]. 

Попередніми дослідженнями в межах території Волино-Поділля відомо 

понад тридцяти проявів карбонатного оніксу (Виноградівський; Рівський; 

Межирівський; Конатківецький; Лядовський; Немійський; Вербський; 

Іванківецький; Кочубеївський; Матвійківецький; Демківецький; 

Вінківецький; Лисецький; Ксаверівський; Млакський; Карачіївецький; 

Кружківці; Яцківці; Кужелівський; Півд. Калюсикський; Щербівецький – 2; 

Щербівецький; Дерев’яне; Сокиринці; Зарічанка; Стругський). 
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На теперішній час на територіїї України встановлено близько 50 

різновидів коштовного та напівкоштовного каміння. Але, на жаль, 

ефективність їх видобутку і використання надто низька. Через брак 

детальних наукових дослідженнь перспектива більшості родовищ 

каменесамоцвітної сировини залишається невизначеною або суперечливою. 

Попередні дослідження були епізодичними, проводилися головним 

чином в рамках загально-геологічних завдань і тому мали попутньо-

пошуковий характер. В них практично були відсутні гемологічні дані, а 

відомості про самоцвіти описувались візуальним описом, що в деяких 

випадках викликало суперечливість. 

Основним завданням наукової теми ставилось розробка методологічної 

основи дослідження карбонатних оніксів. Узагальнення даних про 

поширення самоцвіту в певних геоструктурах і комплексах порід, а також 

вивчення речовинного складу, декоративних властивостей, гемологічної та 

геолого-економічної оцінки. 

За попередніми висновками досліджувані карбонатні онікси в осадових 

комплексах є добре доступними для видобутку. 
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Висновки до розділу 1 

 

1) До карбонатних оніксів (з давньогрецького – ніготь) відносять 

щільні агрегати карбонату кальцію (кальциту або арагоніту) що 

просвічуються в тонких зрізах, дрібнозернистої або криптокристалічної 

структури, смужкуватої, однорідної або плямистої текстури, котрі забарвлені 

у м’які відтінки жовтого, медово-жовтого, коричневого, зеленого та інших 

кольорів. Вперше його розпочали видобувати у V-IV тисячолітті до н.е. в 

Месопотамії. 

2) «Карбонатний онікс» – правильна назва, так як даний самоцвіт має 

карбонатний склад (CaCO3). Але історична назва його «мармуровий онікс», 

що є не дуже доречною назвою, так як мармур має метаморфічний генезис, а 

«карбонатний онікс» осадовий. 

3) Перші відомості про карбонатний онікс на території України 

містяться в пошукових роботах на карбонатний онікс в районі Товтрового 

пасма, які почали проводитись з кінця 1970 років. 

4) Онікс використовується для виготовлення коштовних виробів і 

оздоблення будівель та має велику перспективу щодо практичного 

застосування. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ КАРБОНАТНИХ ОНІКСІВ ВОЛИНО-

ПОДІЛЛЯ 

 

 

Методика вивчення карбонатного оніксу Волино-Поділля, застосована 

при виконанні даної дисертаційної роботи, базується на визначених 

закономірностях процесів оцінки напівдорогоцінного каміння, розроблених 

вітчизняним фахівцям [102, 76, 77, 56, 57, 51, 71, 74, 75, 25]. Зокрема згідно 

досліджень Е.Я. Кієвленка [57], оцінка якості сировини напівдорогоцінного 

каміння потребує спеціальних мінералого-петрографічних і технологічних 

досліджень, які проводяться у зазначеній послідовності: 

- вивчення «сирого» каміння, що включають точну діагностику, 

виділення декоративних різновидів та інтенсивності по кольору, ступіню 

прозорості, текстурному малюнку, визначенню специфічних ефектів 

(іризацію, астеризм і т.д.), а також характеристиці дефектів; 

 - технологічні випробування: огранка – для ювелірних каменів; 

виготовлення кабошонів і пласких вставок – для ювелірних та ювелірно-

виробних каменів; виготовлення полірованих зрізів – для ювелірно-виробних 

і виробних каменів; 

- оцінка – завершальна оцінка кольорового каміння в обробленому 

вигляді і його співставлення з мінеральною сировиною відомих родовищ, що 

дозволяє прогнозувати можливий попит; 

- стандартизація – сортування проб відповідно до вимог галузевих 

стандартів або технічних умов. Для каміння, не охопленого стандартами, 

підбирається аналог за текстурно-колористичними властивостями. 

Наприклад, декоративні роговики прирівнюються до яшми і т.д. Одночасно 

визначається придатність некондицій в якості колекційного матеріалу. 

Дослідження карбонатних оніксів Волино-Поділля проводились 

автором дисертаційної роботи в польових і лабораторних умовах. Також було 
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виконано маркетингове дослідження ринку, геолого-економічну та 

гемологічну оцінку проявів карбонатних оніксів. 

Польові дослідження були проведені у межах території Волино-

Поділля (Хмельницька і Вінницька області) під час трьох експедицій, 

здійснених протягом 2012-2014 років. 

Польові дослідження проводились в два етапи. Першим етапом 

польових досліджень було проведення візуальних спостережень умов 

залягання карбонатних оніксів, морфології контактів вміщуючих гірських 

порід та оніксів, характеру заповнення тріщин оніксом, потужності жил, 

складених оніксом, їх кутів нахилу та поширеності на Волино-Поділлі. Крім 

того, було зроблено детальний опис основних проявів карбонатних оніксів 

Волино-Поділля, а також родовища Калюсик, яке знаходить у 

Віньковецькому районі Хмельницької області. 

Другим етапом польових досліджень було здійснення відбору 

кам’яного матеріалу з родовища Калюсик і найбільш перспективних проявів 

карбонатних оніксів Волино-Поділля, яких налічується понад п’ятидесяти. 

Відбір кам’яного матеріалу був проведений з усіх форм проявлення 

оніксової мінералізації – натікання, жили, сталактити. Всього було відібрано 

понад 500 зразків кам’яного матеріалу. Зразки у польових умовах 

сортувалися за візуальними ознаками і при цьому бралися до уваги: колір, 

структура, текстура, форма проявлення зразка. 

Лабораторні дослідження карбонатних оніксів базувалися на макро- і 

мікроскопічному вивчені, рентгеноструктурному, рентгенофлюоресцентному 

та силікатному (рентгенлюмінісцентний та спектральний) аналізах. 

При макроскопічних дослідженнях було встановлено типи гірських 

порід відібраного кам’яного матеріалу. Для мікроскопічного дослідження 

зразків було зроблено шліфи на геологічному факультеті КНУ імені Тараса 

Шевченка. Шліфи вивчалися на поляризаційному мікроскопі ПОЛАМС-112. 

Основна увага в шліфах приділялася мінеральному складу, текстурі, 

структурі. Всього було описано понад 50 шліфів. Фотографування шліфів 
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проводилося на мікроскопі Carl Zeiss Jena з камерою DCM 500, діаметр 

поля зору 2,52. 

Рентгеноструктурний аналіз виконувався в Інституті геохімії, 

мінералогії та рудоутворення НАН України (аналітик – канд. геол.-мін. наук 

О.Є. Гречановська). Вимірювання проводились на дифрактометрі ДРОН-2 з 

мідним випромінюванням (CuKα=1,54178 Å). Швидкість сканування 1,0-0,5 

град./хв. Оглядові рентгенограми для якісного фазового аналізу (2θ = 4 - 63º) 

отримані з швидкістю сканування 1,0 град./хв. Реєстрація окремих рефлексів 

проведена з швидкістю сканування 0,5 град./хв. Результати діагностики 

порівнювались з еталонними зразками банку даних PCPDFWIN (PDF-2) 

американської картотеки і представлені в таблицях, наведених Розділі 4. 

Рентгенофлюоресцентний та силікатний аналізи проводилися в 

геохімічних лабораторіях КНУ імені Тараса Шевченка. 

Рентгенофлюоресцентний аналіз виконувався на спектрометрі СЕР – 01 

(аналітик І.І. Аширова), а силікатний – на багатоканальному рентгенівському 

спектрометрі СЕРМ – 25 за методом фундаментальних параметрів (аналітик 

В.В. Загородній). 

Рентгенлюмінісцентний метод проводився в Державному 

гемологічному центрі України. Аналіз виконувався на спектрометрі ElvaX 

(аналітик Гаєвський Ю.Д.). 

Маркетингове дослідження ринку карбонатних оніксів проводилася 

шляхом моніторингу ліквідності виробів, виготовлених з оніксів Волино-

Подільської плити. Дані вироби з оніксу виготовлені в майстерні КНУ імені 

Тараса Шевченка самостійно автором за власними дизайнерськими 

розробками, а також іншими фахівцями на замовлення автора. На підставі 

сировини і виробів з карбонатних оніксів вивчався попит на світовому та 

вітчизняному ринках за допомогою інтернет ресурсів, а також шляхом 

опитування на виставці–ярмарку «Україна самоцвітна». Опитування 

проводилося щодо напівдорогоцінного та дорогоцінного каміння, а також 
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стосовно карбонатного оніксу, з урахуванням кількості відвідування 

людьми виставок з 2008 по 2015 роки. 

При проведенні геолого-економічної оцінки проявів карбонатного 

оніксу Волино-Поділля враховані економічні, технологічні і технічні аспекти. 

Для оцінки кількості персективних ресурсів карбонатного оніксу 

використано метод прямого розрахунку та (частково) аналогій. Було 

визначено прогнозну вартісну оцінку виробів з карбонатного оніксу Волино-

Поділля, проведено техніко-економічне обґрунтування балансової 

належності експлуатаційних запасів родовища і проявів оніксу, підрахунки 

по капітальному вкладенню в облаштування родовища і проявів, підраховані 

основні і виробничі фонди, амортизаційні відрахування, обраховано 

мінімальну рентабельну потужність підприємства, а також складено бізнес-

план підприємства по обробці карбонатного оніксу. Автором була проведено 

початкову (ГЕО-3) та попередню (ГЕО-2) геолого-економічну оцінку 

карбонатних оніксів в межах перспективних прявів Волино-Подільської 

плити. 

Також було досліджено гемологічні властивості карбонатних оніксів 

Волино-Поділля. Особлива увага приділялась кольору карбонатних оніксів та 

його насиченості, структурі, текстурі, блиску. Колір визначався за шкалами 

Rock-Color Chart with genuine Munsell color chips та Pantone. Значення 

кольору згідно шкали Munsell складається з декількох значень: 

1) колір позначається англійською буквою. Наприклад, R – червоний 

(red), Y – жовтий (yellow). YR – жовто-червоний. В залежності від того який 

відтінок кольору в більшості, попереду ставиться значення від 1 до 10. 5 YR 

означає середнє значення між червоним і жовтим. 

2) Ступінь яскравості позначається від 0 (цілком чорного кольору) до 

10 (цілком білого). 5 YR 5 відповідає значенню, котре відповідає точно між 

чорним і білим кольором. 

3) Насиченість кольору починається від 0 для нейтральноо сірого і 

збільшується в рівних інтервалах до максимум 20. 
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Блиск визначався за допомогою блискоміру Nano-Gloss TRIO 

Statistical Glossmeter. Дані дослідження проволилися в Державному 

гемологічному центрі України. 

Екологічну чистоту оніксів визначали за допомогою дозиметру-

радіометру МКС-05 (ЕКОТЕСТ ТЕРРА-П). Карбонатний онікс Волино-

Поділля – екологічно чистий з максимальними значеннями радіаційного 

фону 0,11 мк в оніксах при максимально допустимих 0,3 мк. 

Експериментальні дослідження, проведені автором, включали в себе 

створення еталонної колекції карбонатних оніксів Волино-Поділля, розробку 

дизайнерських рішень для відібраних зразків, проводення розмітки сировини, 

розробку технологічного процесу виготовлення декоративних і художніх 

виробів, виготовлення виробів згідно підготовленим дизайнерським 

рішенням і технології обробки каміння, які проводилися в декілька етапів: 

розпилювання, шліфування, полірування, монтаж (проклейка) виробів. 
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РОЗДІЛ 3 

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ ТА ПРОСТОРОВО-

ЧАСОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ КАРБОНАТНИХ ОНІКСІВ 

 

 

3.1 Фізико-географічний нарис території поширення проявів  

 

 

Території, що досліджувались знаходяться в південній частині 

Хмельницької та південно-західній частині Вінницької областей. Прояви 

карбонатних оніксів виявлені в межах Товтрового пасма і приурочені до 

долин річок Збруч, Жванчик, Смотрич, Мукша. Дана територія є 

лісостеповою зоною, орографічно займаючи Волино-Подільську височину. У 

структурному відношенні Волино-Подільська височина пов'язана з Волино-

Подільською плитою, що є геологічною структурою із фундаментом, 

складеним з магматичних і метаморфічних гірських порід архейського й 

ранньопротерозойського віку. Волино-Подільська височинаявляє собою 

найбільш підняту частину рівнинних просторів України, розчленовану 

річковими долинами лівих приток Дністра. За характером такої 

розчленованості її ділять на Волинську височину та Подільську височину, які 

розділяє Буго-Стирська низька рівнина (Мале Полісся) [21]. 

Товтрове пасмо – це залишки вапнякових рифів неогенових морів, які 

знаходяться в межах Подільської височини і різко виділяються своїм 

рельєфом, здіймаючись над навколишньою місцевістю на висоту 60-80 м. 

Товтрове пасмо є кряжем, що простягається вузькою смугою з південного 

сходу на північний-захід. Абсолютні відмітки Подільської височини 

змінюються від 300 до 320 м на півночі до 270 м на півдні. Мінімальні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%84_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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відмітки, приурочені до долин річок, становлять від 150 до 170 м. 

Абсолютні відмітки Товтр змінюються від 340 до 413 м (г. Богуль). 

Розділяють Головне пасмо Товтр, що домінує над оточуючою 

місцевістю, складене в основному вапняками караган-конського віку, і 

відгалуження або окремі пагорби (Бічні Товтри), менші по висоті, складені, 

як правило, сарматськими рифовими вапняками. Поверхня Головного пасма 

широка, вирівняна, плоска. Схили асиметричні: західні – більш круті, східні – 

пологі, що поступово зливаються з оточуючою рівниною. Бічні Товтри в 

одних випадках гостроверхі вузькі з крутими скелястими гребнями, а в інших 

– представляють собою невисокі пагорби з пологими схилами [47]. 

Рослинний світ. Окремими невеликими дiлянками на схилах 

Товтрового кряжу розкинулися буковi лiси (бучина). Тут панує бук, 

трапляються поодиноко дуб, ясен, явiр, клен та iн. Пiдлiсок дуже 

розрiджений, представлений поодинокими кущами калини, плюща, лiщини, 

жимолостi. Соснові (бори) разом із мiшаними формують на пiвночi областi 

найбiльшi лiсовi масиви на дерново-пiдзолистих, супiщаних i пiщаних 

грунтах. У деревостої панує сосна, часто домішується береза, значно рідше – 

дуб та ялина. Підлiсок в таких лiсах практично вiдсутнiй. Заплавні або 

чорновільхові лiси займають притераснi частини заплав рiчок, а також 

зниження на вододiлах в пiвнiчнiй частинi Хмельницької областi. Основою є 

чорна вільха, домiшки iнших порiд дерев i чагарникiв незначнi. 

Степова рослинність в природньому виглядi збереглася в 

Хмельницькiй областi на схилах Товтрового пасма i на вiдслоненнях 

вапнякiв в долинi Днiстра. Вона представлена трав'янистими угрупуваннями 

(ковила волосиста, осока низька, типчак борознистий, горицвіт весняний, 

оман мечолистий, куцоніжка пiрчаста, бородач звичайний) та заростями 

чагарникiв (глiд, жостер, кизил, терен та iн.). На окремих горбах Товтр 

рослинність погано збереглася внаслiдок iнтенсивного випасання худоби. В 

давнину великі площi на рiвнинних дiлянках Подiлля займала лучно-степова 

рослиннiсть. Тепер лучні степи повнiстю розоранi. Окремими ділянками 
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збереглися заплавнi луки – на перезволожених мiсцях в долинах Горинi, 

Пiвденного Бугу, верхiв'ях притоків Днiстра. Найпоширенiшими видами в 

них є: куничник наземний, мiтлиця бiла, тонконiг лучний, костриця лучна, 

тимофiївка лучна, осока рання та iн. Трав'яна рослинність вкриває також 

пустища в полiськiй частинi областi. На них ростуть різнi види кострицi, 

бiловус стиснутий, келерiя звичайна, котячi лапки, нечуйвiтер 

волохатенький, мохи. Рослинний світ Хмельницької областi налiчує багато 

ендемiчних та релiктових видiв [167]. 

Тваринний світ. Дуже специфiчною є фауна Товтрового пасма. Тут 

дуже багато видів плазунів (ящiрки, веретiнницi, вужi, степова гадюка, 

звичайна мiдянка), жаб, птахiв (шпаки, боривiтри, галки, одуди, сичi, пугачi, 

дрозди серпокрильцi). У водоймах області водяться щуки, карасi, бiлуги, 

судаки, лящi, в'юни, соми, окунi, севрюга та інші.  

Річкова сітка району добре розвинута і відноситься до басейну річки 

Дністер. Його ліві притоки – Збруч, Смотрич, Іванчик, Мукша – протікають в 

меридіональному напрямку з півночі на південь. У верхній течії долини 

неглибокі, вріз невеликий, при перетині Товторового пасма і південніше – 

долини нерідко каньоноподібні з крутими схилами висотою до 100 – 150 м.  

Клімат району помірно-континентальний з м’якою короткою зимою і 

теплим літом. Багаторічна середньомісячна температура липня +18˚С - 

+19˚С, січня -5˚С -6˚С. Середня річна кількість опадів складає 530 мм, 

найбільша кількість випадає в червні-липні. 

Район робіт знаходиться в межах лісостепової зони. Широколисті ліси 

поширюються на схилах і вершинах Товтрового пасма. Степові ділянки 

повністю розорані. 

Екологічна ситуація, рівень екологічної безпеки області визначалися, 

передусім, обсягами впливу на навколишнє середовище підприємств 

промисловості і комунальної сфери, сільського господарства, транспортних 

засобів, а також рівнем дотримання природоохоронного законодавства 

мешканцями області. 
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В економіці району переважає сільськогосподарський напрямок. 

Промисловість, переважно легка і харчова, зайнята переробкою 

сільськогосподарської продукції. 

Значна роль в економіці району належить підприємствам по 

видобуванню і переробці нерудної будівельної сировини. На території 

Товтрового пасма і за його межами відкритими кар’єрами, як крупними 

механізованими, так і дрібними кустарними, здійснюється видобування 

вапняків.  

Район робіт характеризується добре розгалуженою сіткою залізничних 

і шосейних доріг. Безпосередньо у межах Товтрового пасма шосейні дороги 

відсутні, але є наявними ґрунтові дороги.  

Найбільш крупними населеними пунктами у межах досліджуваної 

території є м. Сатанів, м. Гусятин, м. Чемерівці, м. Смотрич, смт. Закупне 

[163].  

 

 

3.2 Тектоніка  

 

 

Волино-Подільська плита – геологічна структура в Західній Україні. 

Фундамент її складається з магматичних і метаморфічних гірських порід 

архейського й ранньопротерозойського віку, розчленованих на окремі блоки. 

У структурному відношенні плита поділяється на моноклінальний схил 

Українського щита і палеозойський прогин – Галицько-Волинську синеклізу, 

в межах якої фундамент залягає на глибині 7000 м. У геоморфологічному 

відношенні в межах Волино-Подільської плити виділяються Волинська і 

Подільська височини, Поліська низовина й пасмо горбистих піднять – 

Розточчя [21]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D1%87%D1%8F
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В геологічному розрізі верхньої частини земної кори виділяються два 

структурні поверхи: верхній, складений осадовими, в незначні мірі 

вулканогенно-осадовими відкладами покривного комплексу порід, і нижній, 

представлений кристалічними утвореннями складчастого комплексу. 

Структурні поверхи розділяються поверхнею стратиграфічного та 

структурного неузгоджень, що залягає субгоризонтально з невеликим 

нахилом у південно-західному напрямі. 

Верхній структурний поверх складений утвореннями венду та 

фанерозою, в свою чергу розділяється на структурні яруси. Для описуваного 

району характерне проявлення в верхньому структурному поверсі процесів 

тектонічної активізації. Це особливо характерно для нижніх структурних 

ярусів, однак окремі елементи активізації знаходять своє відображення в 

мезозойському і кайнозойському структурних ярусах.  

Нижній структурний поверх розділений на два структурні яруси – 

нижній і верхній, які складені архейськими породними асоціаціями 

гранулітової фації метаморфізму. Будова нижнього структурного поверху 

досить складна, що зумовлено також перебудовою архейського структурного 

плану в палеопротерозої і закладенням Подільської тектонічної зони, яка в 

подальшому і в фанерозої, помітно впливала на геологічну будову району 

[32]. 

Основні ареали розповсюдження карбонатного оніксу охоплюють 

Товтрове пасмо і територію на схід від нього у межах Дунаєвецького, 

Новоушицького, Віньківецького районів Хмельницької області та 

Мурованокуриловецького та Могилів-Подільського районів Вінницької 

області [82, 138, 139]. 

Сприятливим фактором для утворення проявів карбонатного оніксу є 

широке розповсюдження неотектонічних рухів, які проявлялися в межах 

тектонічних зон, що проходять через територію південної частини 

Вінницької і Хмельницької областей [28, 29]. 
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Породи фундаменту мають блокову структуру, обмежені розривними 

тектонічними порушеннями різного порядку і різного простягання. 

Виділяють 4 зони тектонічних порушень: 

1) Рівненська, що проходить в меридиональному напрямку, приблизно 

через м. Гусятин – с. Зарічанка; 

2) Городокська – північно-східного простягання;  

3) Думанівська – північно-західного простягання;  

4) Солобківська – північ північно-східного простягання. 

Останні дві зони, ймовірно, є північно-західним продовженням 

Подільської тектонічної зони [27, 122, 138]. 

Давні розломи мають тривалу історію розвитку і неодноразово 

поновлювались у зв'язку з рухами байкальської, герцинської та альпійської 

фаз складчастості у сусідній геосинклінальній області [120, 136]. Розломи 

мезокайнозойського чохла утворилися на місці зазначених давніх розломів і 

знайшли своє відображення у сучасному рельєфі.  

Закономірність розвитку тектонічних рухів знаходить відображення у 

сучасному рельєфі. Так, долинна сітка регіону (разом з балками і великими 

ярами) збігається з розривними порушеннями і зонами тріщинуватості більш 

давніх відкладів і свідчить про нове безамплітудне неотектонічне 

омолодження розломів [114, 130]. 

У пізньому сарматі відбулася інверсія рельєфу з наставанням 

континентального режиму, що існує до теперішнього часу. Цією подією 

започатковано новий етап розвитку території, що вивчалась – 

неотектонічний. Характерною рисою цього етапу є неузгодженість новітньої 

структурної форми з умовами залягання більш древніх відкладів. За сучасним 

рельєфом район відноситься до Волино-Подільської височини, тобто до 

позитивної структури, а за рельєфом кристалічної основи – до південно-

західного схилу Українського щита, власне до негативної структури [148]. 

В умовах континентального режиму в районі відповідно формувалися 

континентальні фації: теригенна формація в об’ємі балтської світи (неоген) і 
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теригенна формація, що об’єднує відклади пліоценових терас Дністра, а 

також формації четвертинного віку [16]. 

Після встановлення континентального режиму в пізньосарматський час 

на існуючій рівнині почалось формування річкової мережі, що протягом 

пізнього сармату – пліоцену перетворилась в систему праБугу. Результатом 

діяльності цієї системи стало утворення балтської світи, в товщі якої 

виділяють континентальну теригенну формацію міоцен-пліоценового віку. 

Основні райони розповсюдження балтської світи знаходяться на схід і 

південний-схід від району досліджень. У цьому ж районі на гіпсометричних 

рівнях 340–350 і 300–320 м виявлено декілька дрібних ділянок формації 

міоцен-пліоценового віку. Формація представлена різно-зернистими погано 

сортованими пісками з дрібним гравієм потужністю до 3,5–8,0 м. Відклади, 

як правило, врізані в середньо-сарматську товщу. Вони не мають 

плащеподібного поширення, що значно ускладнює їх картування.  

У пліоцені одночасно з формуванням річкової системи праБугу, в 

прикарпатській частині Волино-Поділля проходило утворення річкової 

системи праДністра. Останнім в межах району в сарматських глинах 

вироблена широка долина (до 30 км), що носить назву Придністровської 

рівнини з абсолютними відмітками від 200–230 до 310 м. На рівнині 

виділяється чотири терасових рівня. В об’ємі алювіальних відкладів терас 

виділена континентальна теригенна формація пліоценового віку, вона займає 

значну частину території району, в основному, на лівобережжі Дністра. 

Формація складена алювіальними відкладами терас Дністра потужністю від 3 

до 14,3 м, що представлені в нижній частині різнозернистими пісками з 

гравійно-гальковим матеріалом (руслова фація), у верхній частині – 

супісками, суглинками, глинами (заплавна фація) [33, 36]. 

В кінці пліоцену розпочалося інтенсивне підняття району, що привело 

до різкого пониження базису ерозії і формування каньйоноподібної 

четвертинної долини Дністра, в межах якої було утворено молоді тераси 

(Додаток А.1, Додаток А.2). 



 45 

Тектонічні порушення в осадовому чохлі. Розломно-блокова система 

району закладена в археї – ранньому протерозої. Протягом рифею, венду і 

фанерозою у зв’язку з тектонічними процесами у Карпатському регіоні, вона 

пройшла через ряд етапів активізації, що знайшло своє відображення в будові 

осадового чохла, у т.ч. в активізації довендських тектонічних порушень. 

Переважна більшість порушень чохла Східно-Європейської платформи 

успадкували систему міжблокових та внутрішньо-блокових зон розломів та 

порушень більш високих порядків кристалічного фундаменту. З ранньо-

байкальським тектонічним етапом пов’язана активізація розломів північно-

східного напрямку, що супровуджувала формування Волино-Подільського 

прогину на Подільській плиті [10, 48, 138]. Ймовірно, що розломи того ж 

напряму в межах описаного району також зазнали активізації і вздовж них 

формувались депресії (долини), що пізніше були заповнені відкладами 

грушківської світи (венд). 

У дослідженому районі впевнено можна виділити проявлення пізньо-

байкальського етапу, з яким пов’язані дивергентні (роздвигові) деформації 

північно-західного напряму. Вони відіграли вирішальну роль у закладенні 

Дністровського перикратонного прогину. У цей час проходило формування 

північно-східного борту прогину завдяки ряду консидиментаційних 

малоамплітудних скидів північно-західного і північного напрямків. У той час 

в південно-східній частині району на початку даного циклу в 

грабеноподібній структурі сталися виливи базальтів тріщинного типу. 

Активізація тектонічних порушень проходила вочевидь під час формування 

грушківської світи, в кінці формування могилівської та яришівської світ.  

Фактичних даних про активізацію розломних структур в каледонський 

і герцинський тектонічні етапи у дослідженому районі через відсутність 

відповідних відкладів не встановлено. Зважаючи на активну тектонічну 

діяльність протягом цих циклів з неодноразовою перебудовою структурного 

плану території Волино-Поділля безсумнівно і район робіт зазнав її впливу. 
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Під час кімерійського і альпійського етапів активізувались розломи 

всіх систем. У зв’язку з утворенням юрського Стрийського шовного прогину 

про-Карпат і подальшою його інверсією в кимерійський етап тектогенезу, а 

також з утворенням Львівського крейдового прогину в австрійську фазу 

альпійського етапу, відбулася інтенсивна активізація зон розломів на 

прилеглих територіях, у тому числі і в межах району. 

З більш пізніми фазами альпійського тектогенезу супроводжується 

доволі незначна активізація Подільської та Летичівської зон розломів, з 

якими пов’язане різке збільшення потужностей сарматських вапняків [32].  

У сучасному вигляді розломно-блокова система району очевидно була 

сформована, в основному, в кімерійський етап у результаті лівобічного зсуву 

вздовж Подільської тектонічної зони, як віддаленого прояву субдукції 

Східноєвропейської платформи в районі Карпат, що частково виражено в 

рельєфі домезозойської та доольчедаївської поверхонь. 

Найбільш інтенсивно активізація проходила у Подільській тектонічній 

зоні, яка є основною активізованою структурою району. На домезозойській 

поверхні вона виражена більш густою (ніж за її межами) системою розломів 

північно-західного простягання. З північного сходу зона обмежена 

Сказинецько-Бужерівським розломом, а з південного заходу – Томашівсько-

Лядівським. 

Вірогідно, в значній мірі були також активізовані розломи північно-

східного напрямку, в межах території – це розломи, що пов’язані з 

Бахтинською троговою зоною в кристалічному фундаменті, яка обмежена 

Заміхівським і Галайковецьким розломами [134]. 

Подільська тектонічна зона та структури, які її оточують, складені 

системою субпаралельних «пластин», видовжених в північно-західному 

напрямі, що представляють собою підкиди з висячим крилом і амплітудою не 

більше 10-20 м. Ширина «пластин» коливається від перших сотень метрів до 

5 км. Деякі з цих тектонічних порушень переходять в крейдові відклади. 
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Лівосторонній зсув сприяв утворенню вищезгаданих пластин як 

позитивного, так і негативного знаку. 

Активізовані розломи північно-східного напрямку, у тому числі 

Бахтинської зони, в осадовому чохлі виражені системою зближених 

малоамплітудних порушень, а в поверхнях домезозойського зрізу і 

кристалічного фундаменту вузькими дисперсіями того ж північно-східного 

напрямку. 

З кимерійським етапом вірогідно пов’язана низькотемпературна 

флюоритова і поліметалічна, літієва і баритова мінералізації, окварцювання 

ольчедаївських і ямпільських пісковиків в межах Подільської тектонічної 

зони, що особливо характерно для вузла перетину останньої з Бахтинською 

зоною північно-східного простягання. Ймовірно, з кімерійським етапом 

можна пов’язувати також мінералізацію золота і кіноварі, яка поки що 

виявлена тільки в молодих алювіальних відкладах. Металогенію Подільської 

тектонічної зони можна розглядати (за В. Смирновим) як металогенію зони 

спряженої активізації (з Карпатською складчастою областю), тобто – слабо 

активізованою з проявленням геотермального зруденіння пізньої стадії 

розвитку [32]. 

Розломи північно-західного і в меншій мірі північно-східного 

простягання в межах Подільської тектонічної зони ускладнені локальними 

тектонічними порушеннями, серед яких за В.Я. Велікановим [17] 

виділяються: локальні підняття, западини, прирозломні складки, пологі 

лінійні складки, флексури, розривні порушення безамплітудні (зони 

дроблення, тріщинуватості). Також виділяють субгоризонтальні та шаруваті 

насуви, що можливо мають більш значне розповсюдження [121, 136]. 

Крім того, за В.Я. Велікановим [17, 18, 19] у районі виділяють ряд 

порушень неотектонічного характеру. Це складки видавлювання, структури 

обволікання, зсувні літогенетичні тріщини окремості, тріщини розширення 

порід при розвантаженні, тріщини зсуву і тріщини вивітрювання. 
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В.Я. Веліканов в численних статтях і своїй монографії «Тектоника 

Волыно-Подолии» дав загальну характеристику всіх вище зазначених типів 

локальних порушень (крім насувів), які виявлені на території району 

досліджень, а також подав їх детальний опис на конкретних прикладах. 

У районі досліджень в осадовому чохлі (вендських відкладах) є близько 

40 локальних піднять, серед яких виділено такі, що повторюють первинні 

ерозійно-тектонічні виступи поверхні кристалічного фундаменту (Немійське, 

Сокілецьке, Тимківське, Проскурівське і ін.), а також такі, що не мають 

певного зв’язку з морфологією поверхні кристалічного фундаменту 

(Озаринецьке, Ломозівське, Ломачинецьке і ін.). Частина піднять знайшли 

своє відображення у відкладах крейди через редуковану потужність останніх, 

або появою слабких плікативних чи диз’юктивних деформацій у відкладах 

крейди над підняттями [17, 32]. 

Підняття першого типу найбільш розповсюджені та характеризуються 

наступним: 

- відсутністю нижніх підрозділів розрізу в їх склепінній частині 

(волинської серії могилівської світи або її частини, в окремих випадках, 

волинської і могилів-подільської серій повністю (як приклад, Проскурівське 

підняття); 

- послідовним нарощуванням повноти розрізу і потужності верств по 

мірі віддалення від склепіння піднять; 

- значно більшими амплітудами піднять щодо поверхні кристалічного 

фундаменту, ніж щодо поверхні кожного з стратиграфічних підрозділів 

розрізу.  

В будові піднять першого типу відбулися риси, властиві як складкам 

обволікання, що виникли в умовах накопичення у басейні з нерівним 

рельєфом дна, так і формам тектонічним, зобов’язаним своїм розвитком 

конседиментаційним і постседиментаційним рухам окремих локальних 

ділянок у Подільській зоні. Підтвердженням останнього є розривні 

порушення на крилах піднять. Наприклад, на Немійському піднятті 
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спостерігаються розривні порушення скидового характеру, що січуть 

пісковики ямпільських верств і породи кристалічного фундаменту, тобто 

породи постямпільського часу [138]. 

Підняття другого типу (Озаринецьке, Ломозівське, Ломачинецьке та 

ін.) характеризуються однаковим ступенем повноти розрізу як у склепінній 

частині, так і на крилах, який витримується для усіх стратиграфічних 

підрозділів докрейдової товщі. Сучасний вигляд підняття є наслідком 

постседиментаційних дислокацій. До піднять цього типу належать також 

горсти, виділені В.Я. Велікановим. 

Амплітуда піднять обох типів закономірно збільшується від 5 до 40 м – 

найбільш віддалених по падінню монокліналі піднять (район р. Ушиці). На 

цьому фоні виділяється Проскурівське підняття, амплітуда якого на поверхні 

кристалічного фундаменту складає 150–170 м, по поверхні заньківських 

верств 60–70 м, а по підошві крейдових порід – 35–40 м [32]. 

Ширина підняття коливається від перших сотень метрів до 1–2 км і 

більше. 

Локальні западини (Жеребилівська, Іракліївська, Староушицька та ін. – 

до восьми структур), як правило, спряжені локальними підняттями і рідко 

займають відокремлене положення. Закладання багатьох із цих структур, у 

зв’язку з вище сказаним, відбулося на основі негативних ерозійно-

тектонічних форм рельєфу кристалічного фундаменту. Тому, як і для 

найбільш поширеного типу позитивних структур (піднять), амплітуда 

пониження щодо покрівлі кристалічного фундаменту є більш контрастною, 

ніж щодо поверхні венду. Амплітуда Іракліївської структури, відносно 

поверхні фундаменту становить 22 м, а щодо покрівлі ольчедаївських і 

ломозівських верств – не перевищує 10 м. Структури витягнуті в північно-

західному напрямку і їх розміри складають 2–5 км. До цього типу структур 

також слід віднести грабени, виділені В.Я. Велікановим [19]. 
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3.3 Стратиграфія  

 

 

В геологічній будові території беруть участь відклади протерозою, 

палеозою, мезозою і кайнозою. Найдавніші породи кристалічного 

фундаменту (граніти, гранодіорити, гнейси, мігматити, чарнокіти) занурені 

на глибину до 800 м і перекриті потужним осадовим чохлом теригенних та 

карбонатних порід венду, палеозою, мезозою і кайнозою (Додаток А.3). 

До утворень архею і нижнього протерозою відносяться кристалічні 

породи, які перекриті потужною товщею осадових утворень. Породи архею 

представлені гранат-біотитовими гнейсами дністровсько-бузької серії, що у 

вигляді окремих ксенолітів збереглися також серед порід нижнього 

протерозою. 

Нижній протерозой представлений бердичівським комплексом, а саме 

ультраметаморфічними гранітоїдними породами (мігматитами, гранітами, 

гранодіоритами). 

Відклади венда являють собою теригенну піщано-глинисту товщу 

потужністю близько 360 м, яка залягає на поверхні фундаменту та перекрита 

відкладами палеозою і мезокайнозою. 

З палеозойських утворень розвинуті відклади кембрійської, 

ордовицької та силурійської систем. 

Відклади кембрію залягають на глибинах понад 100 м і представлені 

аргілітами, строкатими пісковиками, гравелітами і конгломератами 

загальною потужністю до 130 м. 

Ордовицька система представлена молдавською серією (середній і 

верхній відділи), котра складена кварцовими пісковиками незначної 

потужності – 5-10 м. 

Силурійська система представлена повним розрізом і палеонтологічно 

добре охарактеризована. Її відклади відслонюються у долинах річок Збруч, 
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Жванчик, Смотрич, Мукша. Розріз силурійської часу складений товщею 

вапняково-доломітово-мергелистих порід – кристалічними вапняками, 

мергелями, грудкуватими вапняками, доломітами. Загальна потужність 

силуру сягає 400 м. 

Мезозой представлений відкладами сеноманського ярусу крейди, які 

залягають з кутовою незгідністю на еродованій поверхні палеозойських і 

протерозойських порід. Складений пісками і глауконіт-кварцовими 

пісковиками із стяжіннями кременю, опоками, трепелами. 

Відклади кайнозою представлені породами неогенової і четвертинної 

систем. 

Неогенові породи відслонюються в усіх річкових долинах, ярах, 

вершинах і схилах Товтрового пасма. Стратиграфічно вони знизу вверх 

представлені товщею глин, пісків і вапняків міоцену (карагансько-конський і 

сарматський яруси) та пліоцену [81]. 

Відклади караган-конського регіоярусу складені літотамнієвими і 

рифовими вапняками, пісками, алевритами, пісковиками і глинами загальною 

потужністю від 4 до 150 м. Рифові вапняки формують ядро Товтрового 

кряжу, який простягається майже на 230 км з північного заходу на південний 

схід від м. Броди Львівської обл. до м. Едінець на території Молдови. На схід 

від Товтрового пасма у нижній частині розрізу переважають піски, 

пісковики, піщанисті вапняки – фації мілководного морського басейну. Вище 

за розрізом вони змінюються глинистими літотамнієвими вапняками з 

прошарками і лінзами піщанистих вапняків, вапняковистих пісковиків, 

черепашково-детритових вапняків, карбонатних літотамнієвих глин. 

На захід від Товтрового пасма у нижній частині караган-конського 

регіоярусу переважають глинисті літотамнієві вапняки, що перешаровуються 

з пісками, глинами і черепашниками. Верхня частина розрізу 

характеризується строкатістю складу – чергуванням глин, алевролітів, пісків, 

пісковиків, глинистих літотамнієвих і органогенно-детритових вапняків. 
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Власне Товтрове пасмо у нижній частині караганського регіоярусу 

складене кварцовими пісками або піщанистими літотамнієвими вапняками. 

Вище залягає пачка глинистих і мергелистих літотамнієвих вапняків з 

прошарками органогенно-детритових вапняків, які перекриті добре 

відсортованими детритовими вапняками. На останніх залягають рифові 

вапняки [83]. 

Залежно від кількісного співвідношення породоутворюючих 

організмів, вапняки регіоярусу поділяються на: вермітусові, літотамнієво-

вермітусові, водоростево-моховатко-вермітусові [11, 13]. 

Сарматський регіоярус представлений нижнім і середнім підярусами. 

Нижньосарматські відклади розповсюджені майже скрізь, за винятком 

долинних частин Товтрового пасма. Вони згідно залягають на караган-

конських відкладах і представлені вапняками, мергелями, алевролітами, 

пісками, пісковиками [50]. 

У межах Товтрового пасма серед відкладів нижнього сармату 

переважають органогенно-рифові серпулові вапняки. Вони перекривають 

вапняки караганського регіоярусу або утворюють ізольовані онкоїди, рідше 

ланцюги онкоїдів. На схід від Товтрового пасма розвинуті фації органогенно-

детритових верствуватих і хемогенних вапняків. На захід від Товтрового 

пасма в осадках різко збільшується частка теригенних компонентів. Загальна 

потужність нижнього сармату коливається від кількох метрів до 60-70 м (в 

онкоїдних масивах бокових Товтр). 

Середньосарматські відклади розповсюджені на схід від Товтрового 

пасма і північної частини району досліджень. Вони представлені 

перешарованими пісками і глинами з малопотужними прошарками 

пісковиків та вапняків [65, 103]. 

Початок раннього сармату на півдні і заході України ознаменувався 

опусканням території та розширенням моря. На заході ранньосарматське 

море вкривало частину південно-західного схилу Українського щита і 

поширювалось на північ до широти міста Рівне. 
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В момент розширення ранньосарматського моря (виділяють східний і 

західний басейни) західний бассейн займав західну частину 

Причорноморської западини, покривав Молдавську плиту, Волино-Поділля, 

Передкарпатський прогин і продовжувався в цьому прогині на північний 

захід. У даному басейні продовжували розвиватись рифові споруди на 

тортонських рифах, зберігаючи їх північно-західний напрям. На схід від 

рифової гряди в умовах мілководдя відбувалося нагромадження 

органогенних черепашкових, моховаткових, серпулових, міліолінових та 

інших вапняків, а з наближенням до берега – піску. 

На південь від рифових споруд на Молдавській плиті відбувалося 

відкладання лише органогенних і хемогенних карбонатних порід. 

В розрізі досліджуваної території спостерігаються карбонатні породи 

нижнього сармату західного бассейну і пов'язана з ними фауна молюсків, 

форамініфер, моховаток та інших. 

В середньосарматський час гороутворювальні рухи, що відбулись в 

районі карпатських гірських споруд змінюють контури берегової лінії 

сарматського моря, особливо його західну частину. На заході води 

сарматського моря омивали західні окраїни кристалічного щита, утворюючи 

Дністровську затоку, яка, в порівнянні з попереднім часом, значно 

зменшилась у розмірах завдяки переміщенню їх західної берегової лінії на 

схід через підняття Карпат, разом з якими була піднята і прилегла до них 

частина платформи (Додаток А.4). 

В межах України море було мілководним і на його дні відкладались 

піски, глини та карбонатні породи (вапняки та мергелі) [2]. 

В кінці середнього сармату, внаслідок регресії моря, великі простори 

півдня сучасної України перетворились на понижений суходіл, який являв 

собою типову степову рівнину з прирічковими і балковими лісами. 

Трансгресія сарматського моря досягла максимуму в другій половині 

пізнього сармату, однак, вона була меншою, ніж трансгресія попередня – 
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середньосарматська. Берегова лінія в цей час досягла околиць Запоріжжя та 

північних околиць Вознесенська (Миколаївська область) (Додаток А.5). 

На вододілах річок Південний Буг – Дністер та Дністер – Прут в 

пізньосарматський та наступний меотичний час були розташовані гирла 

річок, що можливо зливалися у прибережній смузі моря в одну велику 

дельту, в якій нагромаджувались осадки з прісноводною, наземною та 

морською фауною молюсків. Морський бассейн на всій території півдня був 

мілким, на його дні відкладались піщано-глинисті та карбонатні осадки, 

серед останніх значну роль відігравали черепашняки та вапнякові ооліти. 

З корисних копалин сарматських вапняків слід відзначити будівельні 

вапняки, в яких найбільш використовуються черепашнякові та оолітові 

різновиди [2]. 

Початок меотичного віку в межах України ознаменувався новою 

трансгресією моря з боку Тетісу, але інтенсивність її була меншою ніж у 

пізньому сарматі. Море затопило площу, розташовану на південь від УЩ, в 

межах якого, на півдні займало нешироку смугу на межиріччі Південного 

Бугу і Базавлука. Це море також було поширене в Закарпатті. 

Решта території сучасної України являє собою диференційований 

суходіл, на якому досить чітко вже виділяються карпатські та кримські гори, 

і, в меншій мірі, підвищений суходіл та низовини (Додаток А.6). 

У сарматський час в межах нинішньої України існували три підвищені 

рівнини: західна – прилегла із сходу до карпатських гірських утворень, 

центральна – займала значну північно-західну частину УЩ, східна – 

знаходилась в межах Донецького орогену та південно-західних схилів 

Воронезького масиву. 

До північно-західного узбережжя меотичного моря, де тепер 

знаходяться дельтові відклади, прилягала низина, на якій збереглися 

континентальні відклади алювіально-делювіального типу (балтійська світа) з 

рештками Unio flabellatus Goldi. Відклади цієї світи простежуються на 

межиріччі Дністра і Південного Бугу на південь від м. Балти. 
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Утворення значної потужності піщано-глинистих відкладів на деяких 

ділянках в межах цієї низовини відбулося за рахунок розмиву Карпатських 

гір і прилеглих до неї підвищених рівнин – західної та центральної. 

Великі простори Дніпровсько-Донецької западини, придніпровська 

частина Українського щита та його схили, а також південний схил цього 

щита теж являли собою понижену рівнину, на якій відбувалося 

нагромадження континентальних відкладів. 

Пліоценові відклади заповнюють древню терасу Дністра і представлені 

алювіальними глинами, пісками, галечниками, суглинками. Загальна 

потужність алювію змінюється у межах від 10 до 30 м. 

Четвертинні відклади розвинуті майже скрізь, за винятком крутих 

схилів Товтр, річкових долин і скельних вершин. Стратиграфічно вони 

поділяються на середньочетвертинні, верхньочетвертинні та сучасні. 

Четвертинні відклади за генезисом належать до елювіальних, гравітаційних, 

алювіальних, пролювіальних і озерно-болотних відкладів [2]. Карбонатний 

онікс просторово локалізований у вапнякових породах караган-конського і 

нижньої частини сарматського регіоярусів (Додаток А.7). 

 

 

3.4 Основні закономірності геологічної будови і поширення проявів 

карбонатного оніксу на території Волино-Поділля 

 

3.4.1 Просторово-часові закономірності оніксової мінералізації, 

геологічна будова та генезис проявів карбонатного оніксу Волино-Поділля 

 

Всі відомі прояви карбонатного оніксу локалізовані в товщах 

неогенових вапняків і приурочені до відносно геологічно молодих зон 

тектонічної діяльності [81, 88, 89]. 
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Сприятливим фактором для утворення проявів карбонатного оніксу є 

широке розповсюдження неотектонічних рухів, які проявлялися у межах 

тектонічних зон, що проходять через територію південної частини 

Хмельницької і Вінницької областей. 

Попередніми дослідженнями встановлено генетичний зв’язок 

карбонатних оніксів з процесами хімічного вивітрювання та фільтрацією 

поверхневих і ґрунтових вод через мергельно-алевритову товщу [83]. 

Онікси утворились за рахунок хімічного осадження бікарбонату 

кальцію із холодних інфільтраційних розчинів, що циркулюють у товщах 

вапнякових порід. 

Осадження з розчину бікарбонату кальцію і кристалізація карбонатного 

оніксу відбувалося по прошаркам в субгоризонтальних тріщинах, 

стратиграфічно вище яких залягають мергелясті глини світло-жовтуватого 

кольору, з яких проходило вимивання. Збагачені карбонатом кальцію 

розчини поступово просочувались вниз по пустотам субгоризонталного 

спрямування і відкладалися там [71, 90, 101]. 

У зв’язку з незначною швидкістю фільтрації, переважно порового типу, 

води розчиняли вміщуючі породи і перенасичувалися карбонатом кальцію. 

Поступово стікаючи у нижчезалягаючі органогенно-оолітові вапняки, де, у 

зв’язку з їх значною пористістю, відбувалося зменшення розчинності та 

випадання бікарбонатів в осад, їх кристалізація і перекристалізація. 

Нерівномірність надходження розчинів, пов’язана із сезонністю випадання 

атмосферних вод і наявністю дисперсних домішок (органічної речовини, 

гідроксидів заліза), приводили до утворення смугастих різновидів 

карбонатного оніксу. Товщина прошарків карбонатних оніксів безпосередньо 

залежить від інтенсивності надходження розчинів карбонату кальцію. 

Чинниками, що були позитивними для формування оніксів є: 

- тріщинуватість і значна потужність продуктивної товщі; 

- наявність вертикальної низхідної циркуляції; 

- гідрохімічна активність інфільтраційних вод; 
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- довготривалість процесу вилуговування. 

При пошукових роботах, що були проведені підрозділами об'єднання 

«Північгеологія» з кінця 70-х років по 2005 рік, використовувалися наступні 

критерії [9, 87]: 

1) Наявність багаторазового поновлення Рівненської та Подільської зон 

розломів з ускладнюючими їх порушеннями субширотного простягання; 

2) Наявність глинисто-мергелистої товщі, яка залягає стратиграфічно 

вище вапняків, та наявність глинисто-мергелистих прошарків в межах самої 

товщі вапняків; 

3) Наявність уже відомих проявів та точок мінералізації карбонатного 

оніксу; 

4) Широкий розвиток вапняків неогену, які по врізах річок та ярів 

утворюють природні відслонення; 

5) Широко розвинута мережа дрібних кар’єрів з видобування 

сарматських вапняків для будівельних цілей. 

Як вже зазначалось вище, оніксова мінералізація безпосередньо 

пов’язана з нижньою частиною сарматського регіоярусу, а саме волинського 

горизонту. Останній представлений різного ступеню міцності органогенно-

детритовими, черепашковими, оолітовими, органогенно-оолітовими, 

піщанистими вапняками. Переважно це світло-сірі, жовто-сірі гірські породи 

з масивною текстурою, розбиті вертикальними та субвертикальними 

тріщинами переважно північно-західного та південно-східного простягання. 

Потужність тріщин від декількох сантиметрів до півметра. Окремі тріщини 

перетинаються між собою, утворюючи роздуви (рис. 3.1). 

Карбонатні розчини, заповнюючи тріщини та роздуви, утворюють 

жили (рис. 3.1). Ступінь їх заповнення є різним, але найбільш заповнені 

субвертикальні тріщини та роздуви. Вертикальні тріщини, як правило, 

заповнені частково. Карбонатний онікс там спостерігається у вигляді 

натічних форм по стінкам, але центральна частина залишається порожньою. 

Повністю заповненними є тріщини потужності до 15 см. У деяких тріщинах 
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можна спостерігати бурулькоподібні (сталактитові) натічні форми 

відкладення карбонатного оніксу. 

Отже, оніксова мінералізація на досліджених проявах зустрічається у 

трьох морфологічних формах: натьоки, жили, сталактити. Це у відсотковому 

співвідношенні складає приблизно 60 : 35 : 5. 

 

Рис. 3.1 Роздувна форма відкладення карбонатного оніксу 

 

Натьоки формують невеликі (3-5 см) утворення, які нашаровуються 

зверху до низу на вертикальних стінках природних і штучних відслонень 

(рис. 3.2 а), 3.2 б), 3.2 в), 3.2 г)). Їх поверхня не рівна, хвилясто-бугриста. 

Потужність натьоків змінюється з висотою відслонень: у верхніх частинах 

вона становить від кількох мм до 10 см, а в нижній частині – від 5 до 30 см (в 

окремих місцях до 50 см). Внутрішня будова натьоків шарувато-зональна зі 

слабко-хвилястою текстурою. 
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Рис. 3.2 а) Натічна форма карбонатного оніксу на прояві Велика 

Кужелева 

 

 

Рис. 3.2 б) Натічна форма карбонатного оніксу на прояві Лисець 
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Рис. 3.2 в) Натічна форма карбонатного оніксу на прояві Лисець 

 

 

Рис. 3.2 г) Натічна форма карбонатного оніксу на прояві Лисець 

 

Жильні утворення характеризуються зональною будовою і різним 

ступенем розкристалізації кальциту (рис. 3.3 а), 3.3 б)). Потужність жил 

становить до 20-40 см, протяжність від 3 до 10 м. Їх контакт із стінками 

вміщуючих порід чіткий, без слідів взаємного проникнення. Інколи в жилах 
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спостерігаються фрагменти уламкових порід, які потрапили туди шляхом 

механічного відкладення. Будова жил карбонатного оніксу в цілому подібна 

між собою. В жилах спостерігається певна зональність, яка проявляється у 

структурі та текстурі карбонатного оніксу. Периферійні ділянки мають 

крипто- або дрібнозернисту структуру, а центральні – крупно- та 

гігантозернисту. Текстури – хвиляста, паралельно-хвиляста. На перетині 

тріщин вміщуючих порід утворюються роздуви, у яких потужність 

відкладень оніксу сягає 30-50 см [94, 96]. 

 

Рис. 3.3 а) Жильний карбонатний онікс з прояву Велика Кужелева 

(Хмельницька обл.) 
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Рис. 3.3 б) Жильний карбонатний онікс з прояву Віньківці 

 

Сталактити представлені у вигляді невеликих наростів, що звисають у 

нахилених відкритих тріщинах (рис. 3.4). Довжина сталактитових утворень 

сягає 5 см, а діаметр від 1,5 до 2 см. 

 

 

Рис. 3.4 Сталактити карбонатних оніксів з прояву Лисець 



 63 

Також в межах одного відслонення може бути декілька 

морфологічних форм відкладення карбонатного оніксу (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5 Жильні, натічні і роздувні проявлення карбонатного оніксу на прояві 

Лисець  

 

 

3.4.2 Характеристика основних проявів карбонатного оніксу на 

території Волино-Поділля  

 

В межах Волино-Подільської плити на сьогоднішній день розвідано 

одне родовище карбонатного оніксу «Калюсик» і виявлено понад 50 проявів 

даної корисної копалини. Схема територіального розташування карбонатних 

оніксів Волино-Поділля наведена на рис. 3.6. 
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Рис. 3.6 Геолого-структурна схема поширення карбонатних оніксів на 

території Волино-Подільської плити [83] з уточненнями автора 

I - Український щит, II - Волино-Одеська монокліналь, III - Волинське 

палеозойське підняття, IV - Львівський палеозойський прогин, V - 

Передкарпатський альпійський прогин, VI - Складчасті Карпати,  VII - 

Закарпатський внутрішній альпійський прогин. 

Найперспективніші прояви: 1 – Виноградівський; 2 – Рівський; 3 – 

Межирівський; 4 – Конатківецький; 5 – Лядовський; 6 – Немійський; 7 – 

Вербський;  8 – Іванківецький; 9 – Кочубеївський; 10 – Матвійківецький; 11 – 

Демківецький; 12 – Вінківецький; 13 – Лисецький; 14 – Ксаверівський;15 – 

Млакський; 16 – Карачіївецький; 17 – Кружківці; 18 – Яцківці; 19 – 

Кужелівський; 20 – Півд. Калюсикський; 21 – Щербівецький – 2; 22 – 

Щербівецький; 23 – Говори; 24 – Мицівці; 25 – Мушкутинський; 26 – 

Кривчикський; 27- Супрунківецький; 28 – Дерев’яне; 29 – Сокиринці; 30 – 

Зарічанка; 31 – Стругський.  
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Далі наведемо короткий опис родовища «Калюсик» та основних 

проявів карбонатного оніксу, які знаходяться на території Волино-

Подільської плити. 

Родовище «Калюсик» було відкрите у 1981 році за результатами 

геолого-пошукових робіт Київської геолого-розвідувальної експедиції. Це 

родовище знаходиться на лівому схилі долини р. Калюс у північно-східній 

частині однойменного села, яке розташоване у Віньковецькому районі 

Хмельницької області [108]. 

Родовище має геологічну будову, що типова для інших проявів 

карбонатного оніксу на даній території. Карбонатний онікс на цьому 

родовищі генетично пов'язаний з товщею черепашкових і оолітово-

черепашкових вапняків, вік яких за комплексом мікрофауни і фауни 

молюсків однозначно визначається як нижньосарматський. Вапняки-

черепашники складаються зі скупчень детриту молюсків: 

Cerastodermaobsoletumlitopodolicum (Dub.), Musculusnaviculus (Dub.), 

Mytilasterincrassatus (Orb.), Erviliapusilladissita (Eichw.), Corbulagibba (OJ.), 

PaphiaVitaliana (Orb.), Abrareflexa (Eichw.), тощо. Серед форамініфер 

переважно поширені міліоліди, ельфідіїди, ноніоніди: Quiqueloculinakarreri 

Reuss, Q. Akneriana Orb., Q. Pectinata Didk. тощо. 

Вапняки щільні, масивні, в покрівлі вивітрені жовто-сірого, сірого 

кольору з жовто-брунатними плямами, утвореними у результаті процесів 

озалізнення. Зверху вони перекриваються піщано-глинистою товщею 

потужністю до 6 м і грунтово-рослинним шаром – до 0,3 м. Розкривні породи 

на родовищі в західній частині кар'єру становлять близько 1м, у східній – до 

6м. Продуктивна товща вапняків потужністю до 9,3 м розбита тріщинами 

різних напрямків, але мінералізація карбонатного оніксу приурочена в 

основному до тріщин субмеридіонального напрямку. Карбонатний онікс 

утворює жили з невитриманою потужністю (від 2 до 30 см) і довжиною (від 

1,5 до 15 м). В жилах зустрічаються ділянки розкристалізації і 

вилуговування. 
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За кольором на родовищі встановлено два основних різновиди оніксу: 

коричневий (рис. 3.7) і медово-жовтий. Текстура смугасто-шарувата, 

структура різнозерниста. Структура агрегатів радіально-промениста. 

Мінеральний склад: кальцит різнозернистий, уламки вапняку, грудочки 

глини, теригенний кварц. Карбонатний онікс просвічується в пластинках до 

товщини 8-10 мм. Розмір бездефектних ділянок у масиві залягання гірської 

породи становить до 50 x 60 x 100 мм. 

Для видобування карбонатного оніксу на родовищі «Калюсик» при 

проведенні геолого-пошукових робіт було запропоновано відкритий спосіб 

розробки корисної копалини [43]. Для цього передбачались провести роботи 

за такою послідовністю: 

- зняти рослинний шар з наступною рекультивацією; 

- виконати розкривні роботи, завантажити сипку масу у транспортні 

засоби і вивезти на відстань до 1 км у відвал; 

- розчистити тріщини (жили) вручну; 

- відділити карбонатний онікс від масиву за допомогою буріння шпурів 

та вбивання клинків; 

- добувати корисну копалину з тріщин та відвантажувати на транспортні 

засоби для доставки на переробку;  

- розрихлювати за допомогою бурово-підривних робіт пустої породи на 

глибину видобування карбонатного оніксу з наступним вивезенням у 

відвали. 

Якість карбонатного оніксу родовища «Калюсик» визначалась в ЦТЕ 

Мінгео УРСР і ВО «Західкварцсамоцвіти». За висновками ЦТЕ карбонатний 

онікс у відповідності ГСТ 41.117.76 відноситься до 1 сорту, за результатами 

фізико-технічних випробувань задовольняє вимоги ГОСТ 9479-84 «Блоки з 

природнього каменю для виробництва облицювальних виробів» і 

рекомендується для виробництва облицювальних виробів. 

Підраховано, що середній вміст карбонатного оніксу в масі вапняку - 

3,2% [44]. 
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Рис. 3.7 Карбонатний онікс коричневого кольору родовища Калюсик 

Прояв «Віньківці» розташований на лівому березі р. Калюсик 

південніше однойменного районного центру у Хмельницькій області в 5 км 

на північний захід від розвіданого родовища «Калюсик». 

В ході польових робіт було обстежено виходи корінних вапняків 

сарматського ярусу, що складають схил лівого берегу р. Калюсик від 

південної околиці м. Віньківці до поперечного яру. Розріз нижнього сармату 

зверху-донизу представлений наступними відкладами: 

- 0,8 - 1,2 м – карбонатні глини з уламками вапняків і детриту 

елювіально-делювіального походження; 

        - 1,2 - 1,8 м – тонкоплитчасті детритово-оолітові та черепашкові вапняки 

з добре збереженою фауною; 

        - 1,8 - 3,6 м – оолітові вапняки з прошарками оолітового піску та шаром 

вапнякової гальки у нижній частині [42]. 

Площа розвитку оніксової мінералізації складає біля 50 га. В північній 

частині, що примикає до крайніх будівель м. Віньківці, розріз представлений 

вапняками тонкоплитчастими, детритово-оолітовими та черепашковими з 
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добре збереженою фауною, які підстилаються оолітовим вапняком з 

прошарками оолітового піску та шаром гальки вапняків, зцементованої 

щільним оолітовим піском і перекриваються делювіально-елювіальними 

відкладами, складеними карбонатними глинами та уламками вапняків. При 

обстежені зазначених вапняків карбонатний онікс не було знайдено. В 

південному напрямку вапняки змінюються на більш монолітні, в основному 

черепашково-оолітові. Такі вапняки розкриті кар’єром, у якому проводиться 

незначне видобування місцевим населенням. Загальна довжина кар’єру 165м. 

Висота виробних уступів, котра на початку кар’єру складає 1,2 м, 

збільшується в південному напрямку до 3,6 м [41]. 

Вік вапняків, як і аналогічних вапняків родовища Калюсик – 

нижньосарматський. 

Розкривні породи на кар’єрі відсутні – вони зняті на початку 

експлуатації (поверхня уступу замулена і покрита трав’янистим покровом). 

Вздовж усієї видобувної стінки по тріщинах, які розбивають товщу 

сарматських вапнякв на окремі блоки, спостерігаються жили та натічні 

утворення карбонатного оніксу (рис. 3.8а), 3.8б)). На поверхні видобувного 

уступу, що відповідає покрівлі неогенових відкладів, мінералізація набуває 

вигляду тонких прожилків оніксу на стінках тріщин. Донизу тріщини 

розширяються і ближче до дна кар’єру, потужність жил збільшується. 

Всього виявлено 28 тріщин, заповнених натічними формами та жилами 

карбонатного оніксу. Кондиційна сировина карбонатного оніксу знаходиться 

лише у п’ятьох тріщинах, що відповідають місцям перетину мінералізованих 

тріщин і мають незначні розміри. Онікс на таких ділянках щільний, з 

хвилястим текстурним рисунком, в місцях де його потужність більше 5 см – з 

радіально-променистою текстурою. 

Жили карбонатного оніксу простежуються в товщі ваняків 

фрагментарно: на довжину від 0,4 до 33,5 м вздовж стінки кар’єру та у висоту 

від 0,2 до 3,5 м. Потужність жил досить не витримана і змінюється від 1-2 до 

10-12 см. В суцільних натьоках, які в основному приурочені до верхніх товщ 
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вапняку, потужність оніксу складає 2 - 3 мм. І лише в одній жилі, що 

розташована в 22 м від початку кар’єру, зафіксована потужність до 25 см. 

Жила простежується в стінці кар’єру на висоту 2 м та на довжину 3 м за 

азимутом простягання 95˚ [44]. 

Вапняки розбиті тріщинами різних напрямків, але жили більшої 

товщини, як правило, орієнтовані в субширотному напрямку (по азимуту 

простягання 90-120˚). 

Слід зазначити, що крайня південна частина кар’єру характеризується 

мінералізацією дещо відмінною за забарвленням  

В суцільноій натічній формі, що простежується вздовж стінки кар’єру 

(азимут простягання 140˚) на протязі 2 м і на висоту 1,7 м, виявлено 

карбонатний онікс потужністю 2 – 3 см з червонясто-коричневим кольором 

на відстані 26,6 м по азимуту простягання 240˚ відмічається вихід жили, 

висотою 0,8 м та довжиною 1,4 м, змінної потужності (від 2 до 3 см), оніксом 

також з червонясто-коричневого кольору. Камінь щільний, з нечітко 

вираженим смугастим рисунком. 

На південь від кар’єру потужність виходів вапняку збільшується до 12 

см, набуваючи скелеподібного монолітного вигляду. При цьому значно 

зменшується кількість жил та якість карбонатного оніксу. Зона розвитку 

значної мінералізації обмежується границями кар’єру (значна тріщинуватість 

полегшує видобуток). 

Кар’єр періодично розробляється місцевим населенням. Промислове 

видобування не ведеться у зв’язку з відсутністю автомагістрального 

сполучення. 

Прояв «Віньківці» за результатами досліджень ПДРГП 

«Північгеологія» було віднесено до ІІ групи за ступенем перспективності 

[42]. 

При подальшому відпрацюванні кар’єра можливе розкриття нових жил, 

тому рекомендується періодично проводити тут пошуково-ревізійні 

обстеження. 
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Рис. 3.8а) Жили карбонатного оніксу на прояві Віньківці 

 

Рис. 3.8б) Натічні утворення карбонатного оніксу прояву Віньківці 

 

Прояв «Лисець» розташований на правому березі р. Ушиця між селами 

Лисець та Велика Побайна Дунаєвецького району Хмельницької області [35, 

61, 107]. По території ділянки протікають дві невеликі річки, які переважно 

розмивають породи четвертинного віку. Схили річки, яка протікає 

південніше в південно-східній частині ділянки, відслонюють виходи 

нижньосарматських вапняків висотою від 2 до 5 м. Вапняки світло-жовтуваті, 

світло-сіруваті, оолітові з прошарками детритових черепашкових вапняків. 

Вони розбиті субгоризонтальними тріщинами та ускладнені мережею 

субвертикальних тріщин, які залягають під різким кутом нахилу [96]. 
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Випадання з розчину бікарбонату кальцію і кристалізація 

карбонатного оніксу відбувається в більш ширших субгоризонтальних 

тріщинах поплощинно. Знаходячи пустоти субгоризонталного спрямування, 

збагачені карбонатом кальцію розчини поступово просочуються по ним 

донизу. Тому серед товщі вапняків поряд з малопотужніми жилами (1-2 мм) 

зустрічаються суцільні натічні форми шириною від перших сантиметрів до 

1м, які місцями набувають сталактитоподібного вигляду. Стратиграфічно 

вище залягають мергелисті глини світло-жовтуватого колору, із яких і 

відбувається вимив карбонатноо розчину. 

Західною границею ділянки є верхів’я крутого яру, який розкривається 

в сторону долини р. Ушиця. У зазначеному ярі на денну поверхню виходять 

глауконіт-кварцові піски та глини київської світи палеогену. 

Висота стінки забою коливається в межах від 4,0 до 5,4 м і складає в 

середньому 4,5 м. На поверхні стінки кар’єру від північно-західного краю 

спостерігаються натічні форми карбонатного оніксу. Більша їх частина 

розташована паралельно стінці кар’єру, тобто стінка кар’єру проходить по 

тріщинах, які виповнені карбонатним оніксом (рис. 3.9). Жили, які 

перетинають стінку у відслонені орієнтуються за азимутом простягання 140-

150°, 175°. 

Максимальна потужність жил 10 см, а в роздувах до 40 см. 

Карбонатний онікс відкладається переважно у вигляді натічних форм, по 

стінкам тріщин, тому він має тонкохвилясту текстуру, яка проявляється в 

чергуванні малопотужних (0,5-2 мм) слабко хвилястих смуг білувато світло-

жовтого та блідно-жовтого кольору. 

Карбонатний онікс прояву «Лисець» майже не має тріщин, 

характеризується як щільний і відповідає вимогам ОСТ-41-117-76 «Каміння 

кольорове виробне у сировині» [68]. 
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Рис. 3.9 Жильні та натічні утворення кабонатного оніксу на прояві «Лисець» 

 

Прояв «Карачіївський» розташований на лівому березі річки Калюс на 

східній околиці села Карачіївці південніше дороги на село Говори 

Віньковецького району Хмельницької області. 

Відслонення представляє собою борти двох ярів (північного та 

південного), які складені вапняками детритово-оолітовими та оолітово-

детритовими жовтувато-сірого кольору, дрібно-оолітовими, щільними і 

міцними, рідко з порожнинами вилуговування. 

В окремих місцях в складі вапняків зустрічаються прошарки з досить 

великою кількістю зерен кварцу, за рахунок чого вапняк переходить у 

вапнистий пісковик. Видима потужність вапняків до 4,5 м. Товща вапняків 

північнішого яру розчленована мережею субвертикальних тріщин, які 

заповнені натічними утвореннями (рис. 3.10) карбонатного оніксу у вигляді 

жил та прожилків. Їх потужність не перевищує 2 см, видима висота 1-3 м, 

протяжність 3-5 м. Онікс коричневого кольору. 

Перекриті вапняки глинами зеленкувато- і жовтувато-сірими, 

тонкошаруватими з горизонтальними тріщинами всихання. У складі глини 

досить часто зустрічаються уламки вапняку. 
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Рис. 3.10 Натічні утворення карбонатного оніксу на прояві «Карачіївський»  

 

Прояв «Великокужелівський» вперше згадується у виробничих звітах за 

1983 рік [43]. Він розташований на правому березі р. Ушиця в однойменному 

селищі Дунаєвецького району Хмельницької області. Річка Ушиця в цьому 

районі звивиста, в окремих місцях утворює каньйоноподібну долину, яка 

глибоко прорізає всю товщу осадового чохла аж до вендських відкладів. 

Останні розкриваються в терасах з правого берегу вздовж дороги, яка веде до 

с. Велика Кужелева. Виходи карбонатного оніксу відслонюються в 

прямозвислій скелі висотою понад 20 м напротязі 60 - 80 м. 

Природне відслонення частково порушене кустарним видобування у 

кар’єрі, що знаходиться на місці Великокужелівського прояву. Перед стінкою 

кар’єру на відстані 10 м розташовані дві брили 40×10 м та 22×8 м, які, 

очевидно, були відділені від основного масиву зсувними процесами. 

Зустрічаються також окремі брили та уламки різних розмірів по всьому 

відпрацьованому просторі [94, 95, 133]. 

Карбонатні онікси зосереджені в нижній частині розрізу сарматського 

регіоярусу, складеного органогенно-рифовими вапняками та вапняковистими 
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глинами. Верхня частина розрізу рифових вапняків виходить на денну 

поверхню і перекривається зверху рослинно-покривним шаром. 

Оніксвміщуючі породи представлені вапняками збручанських верств. 

Це світло-сірі, жовтувато-сірі з плямами озалізнення детритово-оолітові та 

черепашково-оолітові породи. В них зустрічаються прошарки і навіть 

потужні ділянки нерівномірно перекристалізованих пелітоморфних вапняків 

і невеликі прошарки, збагачені піщаним матеріалом. Верхня частина вапняків 

вивітріла, з порожнинами вилуговування. Вапняки розбиті сіткою 

субвертикальних та похило-горизонтальних тріщин, що часто 

перетинаються, утворюючи роздуви. Азимут простягання 197°. Товщина 

тріщин коливається від декількох сантиметрів до 0,1-0,3 м, роздувів до 0,5-

0,7 м. Частина з них заповнена карбонатним оніксом повністю (рис. 3.11), а 

деякі частково. Видима глибина тріщин в стінці кар’єру до 3 м. 

 

 

Рис. 3.11 Жильні утворення карбонатного оніксу на прояві 

«Великокужелівський»  

          На одній із відпрацьованих стінок спостерігаються бурулькоподібні 

утворення оніксу (рис. 3.12). Це свідчить про те, що процес оніксоутворення 

відбувається і зараз. Сталактитоподібні бурульки вкривають майже всю 
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площу стінки, по якій з грунтових вод відкладаються карбонатні розчини. 

Товщина цих утворень в діаметрі сягає 5 см. 

 

Рис. 3.12 Натічні утворення карбонатного оніксу прояву 

«Великокужелівський» 

 

Онікси з прояву легко обробляються, приймають дзеркальну 

поліровану поверхню. Він добре ріжеться як алмазним, так і твердосплавним 

інструментом, шліфується та полірується звичайними абразивами та 

порошками. Його в’язкість дозволяє отримати пластинки товщиною до 2 – 3 

мм. У таких пластинках онікс є напівпрозорим. 

Прояв «Демківці» розташований на східній околиці с. Демківці 

Чемеровецького району Хмельницької області, у верхній частині лівого 

схилу долини р. Жванчик. Прояв був виявлений Правобережною ГРЕ в 1982 

р. при проведенні пошуків вапняку для цукрової промисловості. В 1988 році 

більш детально вивчений і віднесений до ІІ групи за ступенем 

перспективності Київською ГРЕ, у зв’язку з тим, що в попередні роки було 

добуто кустарним способом декілка тон кондиційного карбонатного оніксу і, 

відповідно до цього, рекомендувалося повторне ревізійне обстеження. 

Повторне ревізійне обстеження, яке здійснювалось в липні 2002 року, 

показало безпідставність віднесення Демківецького прояву до ІІ групи. 
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Кар’єр, що раніше розроблявся, тепер не експлуатується і на 80 % 

перекритий зсувами мергелястого суглинку. Тому виходи корінних вапняків 

спостерігаються фрагментарно [40]. В 100 м південніше розробляється новий 

кар’єр, де в частково перекристалізованих детрит-черепашкових вапняках 

сірого кольору північної стінки було зустрінуто 2 тріщини 

субмеридіанального простягання шириною 8-10 см, які заповнені жовтувато-

бурим суглинком з уламками вапняків. Стінки даних тріщин покриті 

карбонатним оніксом темно-коричневого кольору змінної (від 0,5 до 2 см) 

потужності, з роздувами до 10 см, у центрі яких зустрічаються прошарки 

перекристалізованого вапняку. Карбонатний онікс тут тріщинуватий. 

Південна частина кар’єру літологічно відмінна і представлена 

вапняками детритово-літотамнієвими без видимих жил і натіків оніксу. 

Прояв «Мушкутинці» розташований на лівому схилі долини р. 

Студениця біля північної околиці с. Мушкутинці Дунаєвецького району 

Хмельницької області. Прояв розкривається природним відслоненням і 

кар’єром з видобування вапняків. Продуктивна товща складена оолітовими і 

детрит-оолітовими вапняками нижньосарматського під’ярусу. Їі потужність 

становить до 8 м. Зверху вона вкрита малопотужним шаром (0,3-0,6 м) 

алювіално-делювіальної вапнякової суміші та грунтом. Вапняки розбиті 

тріщинами горизонтального і вертикального напрямків. Карбонатний онікс 

локалізується в тріщинах північного і північно-східного простягання з 

кутами падіння від 75° до 90°. Потужність оніксових жил коливається від 10 

до 25 см (в роздувах). Колір переважно коричневий з варіаціями різних 

відтінків. Текстура хвилясто-смугаста. Структура нерівномірно-зерниста. 

Зернистість зростає до центральних частин жил, де інколи утворюються 

кристали кальциту вільного росту (1,5-5 мм завдовжки). Частина жил 

пошкоджена процесами вилуговування і має підвищену пористість. Світло-

коричневі онікси просвічують на глибину до 8 мм. Розмір дефектних блоків 

складає 100×100×100 мм і більше. 
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Прояв «Кривчицький» розташований на південній околиці с. Кривчик 

Дунаєвецького району Хмельницької області вздовж схилу лівого берега р. 

Тернава. В делювіальних відкладах уздовж 2,5 км на природньому схилі 

трапляються оолітові, ооліт-черепашкові вапняки нижнього сармату, серед 

яких є уламки карбонатного оніксу. В прокладеній канаві глибиною 8 м і 

довжиною 4 м нами була розкрита субвертикальна тріщина північно-східного 

простягання з оніксом потужність 12,5 м. Онікс жовто-коричневого і 

коричневого кольорів. Текстура хвилясто-смугаста, плямиста. Структура 

дрібно-середньозерниста. У верхній частині жили – структура пориста, зі 

слідами вилуговування. Онікс просвічує на глибину 9-10 мм. Мінеральний 

склад: кальцит, глинисті та вапнякові включення, теригенний кварц. 

Блочність сировини становить від мінімальної до 100×100×100 мм. Розмір 

бездефектних блоків не перевищує 50×50×50 мм. 

Супрунківецький прояв розташований на правому схилі долини р. 

Гнилівка (правий приток р. Тернава) біля однойменного села Кам’янець-

Подільського району Хмельницької області. Прояв розкривається кар’єром з 

видобування вапняків. Розріз зверху донизу представленний наступними 

відкладами: 

- 0,0 - 0,2 м – грунтово-рослинний шар; 

- 0,2 - 0,7 м – елювіально-делювіальна суміш вапняку й суглинку; 

- 0,7 - 1,5 м – вапняк черепашковий інтенсивно вивітрений, пухкий з 

плямами озалізнення; 

- 1,5 - 8,1 м – вапняк черепашково-оолітовий світло-сірий, щільний, 

пронизаний сіткою тріщин [41]. 

Карбонатний онікс заповнює, головним чином, вертикальні та 

горизонтальні (рис. 3.13) тріщини північного і північно-східного 

простягання, утворюючи жили потужністю до 450-500 мм. Жили звивисті, з 

численними перегородками, пережимами і роздувами. Видима протяжність 

жил за простяганням коливається від 7-8 до 25 м. 
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Рис. 3.13 Жильний карбонатний онікс прояву «Супрунківці» 

 

Колір оніксу коричневий з різними відтінками (рис. 3.14). Текстура 

однорідна, смугаста, хвилясто-смугаста. Структура різнозерниста, від 

дрібнозернистої в периферійних ділянках жил до гігантозернистої – в 

центральних. Часто спостерігаються порожнини з кристалами кальциту 

вільного росту. Деякі жили на перехресті двох або трьох тріщин зазнали 

інтенсивного вилуговування. Структура агрегатів радіально-промениста, 

зерниста. Карбонатний онікс даного прояву посвічує на глибину до 12 мм, 

зберігає цілісність при розпилюванні на пластинки товщиною до 10 мм. 

Полірування приймає нерівномірно. Блочність сировини висока – часто 

поширені уламки розміром 250×300×400 мм і більше. Розмір бездефектних 

блоків 100×100×100 мм. 
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Рис. 3.14 Світло коричневий карбонатний онікс 

 

Прояв «Дерев’яний» знаходиться на лівому схилі р. Тернава за 2 км на 

північний захід від однойменного села, розташованого у Кам’янець-

Подільському районі Хмельницької області. Даний прояв розкритий кар’єром 

з видобутку вапняку. Продуктивними є нижньосарматські щільні 

тріщинуваті черепашково-оолітові вапняки видимої потужності до 8 м. 

Карбонатний онікс утворює жили в субвертикальних тріщинах північно-

східнього простягання. Жили звивисті, невитримані, за потужністю з 

численними пережимами і роздувами. Максимальна потужність їх сягає 550 

мм. Онікс коричневий з різними відтінками і просвічує на глибину до 8-10 

мм. За якістю і блочність подібний до оніксу «Супрунківецького» прояву. 

Прояв «Вербський» розташований уздовж правого схилу долини р. 

Мукша, на південній околиці с. Вербка Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області. Прояв розкритий місцевим кар’єром з видобутку 

вапняку. Продуктивною товщею є літотамнієві вапняки караганського ярусу 
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середнього міоцену потужністю 4,2-4,5 м. Карбонатний онікс заповнює 

субвертикалні тріщини, утворюючи жили від 2-3 до 7-9 см товщиною. 

Колір оніксу темно-коричневий, просвічує у пластинках товщиною до 

3 мм. Текстура смугаста. Структура дрібнозерниста, пелітоморфна. 

Декоративність низька. Мінеральний склад: кальцит (пелітоморфний і 

дрібнозернистий), включеня глинистої речовини і дрібних уламків 

літотамнієвого вапняку. 

Блочність сировини не перевищує 50×30×50 мм. Блочність дефектних 

уламків не білше 20×20×20 мм. 

Прояв «Млаки» розташований на правому схилі середньої течії р. 

Тернава біля південно-західної околиці однойменного села, що знаходиться в 

Дунаєвецькому районі Хмельницької області. прояв розкритий кар’єром 

місцевого значення у лівому борті верхньої частини глибоко врізаного яру. 

Зверху до низу в карьєрі відслонюються: 

-0,0-0,3 м – грунтово-рослинний шар; 

-0,3-1,6 м – суглинки делювіально-колювіальні з уламками вапняку; 

-1,6-2,4 м – вапняк світло-сірий черепашково-детритовий (збручанські 

верстви нижнього сармату) [42,43]. 

Карбонатний онікс розбитий тріщинами субгоризонтального і 

субвертикального напрямів і утворює короткі субвертикальні жили з 

азимутом простягання 290°-320°. 

Потужність жил – 0,7-30 см. Колір медово-жовтий, жовто-коричневий. 

Просвічує на глибину 8-10 мм. В крайових частинах жил онікс має 

сферолітову або радіально-променисту будову з однорідною текстурою. В 

зальбандах характерною є смугасто-хвиляста текстура. У напрямку до центру 

жил відбувається освітлення забарвлення і збільшення ступеня 

кристалічності кальциту. 

Мінеральний склад: кальцит (кристалічний, агрегатний) різного 

ступеня зернистості, органічна речовина, включення грудочок глини і 

вапняку. Блочність досягає 150×100×100 мм. Більша частина розкритих 
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кар’єром жил зазнала вилуговування, що збільшило пористість сировини. 

Тому, не зважаючи на її високу декоративність і блочність, отримати якісну 

шліфовку і поліровку нам не вдалося. 

Прояв «Матвійківецький» розташований на правому схилі середньої 

течії р. Тернава біля південно-західної околиці однойменного села 

Городоцького району Хмельницької області. Прояв розкритий кар’єром 

місцевого значення у лівому борті верхньої частини глибоковрізаного яру. 

       Зверху до низу в кар’єрі відслонюються: 

    -0,0-0,3 м – грунтово-рослинний шар; 

    -0,3-1,6 м – суглинки делювіально-колювіальні з уламками вапняку; 

    -1,6-2,4 м – вапняк світло-сірий черепашково-детритовий (збручанські 

верстви нижнього сармату) [41]. 

Вапняк розбитий тріщинами субгоризонталногго і субвертикального 

напрямків. Карбонатний онікс утворює короткі субвертикальні жили з 

азимутом простягання 290-320°. Потужність жил – 0,7 – 30 см. Колір медово-

жовтий, жовто-коричневий. Просвічує на глибину до 8-10 мм. В крайових 

частинах жил онікс має сферолітову або радіально-променисту будову з 

однорідною текстурою. В зальбандах характерною є смугасто-хвиляста 

текстура. У напрямку до центру жил відбувається освітлення забарвлення і 

збільшення ступеня кристалічності кальциту. 

Мінеральний склад: кальцит (кристалічний, агрегатний) різного 

ступеня зернистості, органічна речовина, включення грудочок глини і 

вапняку. Блочність досягає 150×100×100 мм. Більша частина розкритих 

кар’єром жил зазнала вилуговування, що збільшило пористість речовини. 

Тому, не зважаючи на її високу декоративність і блочність, отримати якісну 

шліфовку і поліровку нам не вдалося. 

Виноградівський прояв розташований на правому березі р. Батіг між 

селами Виноградове і Галайківці Муровано-Куриловецького району 

Вінницької  області. Вперше прояв зафіксований у 1979 р. 

загальнопошуковими роботами ВГО «Північгеологія» [44]. Системою ярів, 
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орієнтованих з заходу на схід і з півдня на північ, у цьому районі 

відслонюються відклади нижньо-волинського горизонту нижнього сармату. 

Фаціально вони представлені оолітовими вапняками, вапняковими 

конгломератами, кварц-карбонатними пісками, потужністю до 2-2,5 м. 

Підстелюють їх піщано-глинисті фації міоцену. Карбонатний онікс 

просторово локалізований у вапняках оолітових, що пронизані тріщинами, де 

він утворює невеликі за потужністю (5-12 см) жили, або окремі кишені 

неправильної форми. Крім того, вздовж схилів ярів зустрічаються натічні 

утворення карбонату кальцію потужністю до 1 см. Частина жил, що 

дренується поверхневими водами зазнає вилуговування. 

Площа поширення карбонатного оніксу обмежується наявністю у 

корінному заляганні відкладів нижнього волинського горизонту, а саме фації 

оолітових вапняків. Середня потужність їх становить 0,9-1,2 м, максимальна 

– до 1,5-1,7 м. 

Карбонатний онікс жовто-коричневий, коричневий, медово-жовтий. 

Текстура – масивна, масивно-смугаста. Структура – нерівномірнозерниста. 

Структура агрегатів радіально-промениста. Мінеральний склад: кальцит, 

вапняк, окремі зерна теригенних мінералів. Злам нерівний. У тонкому зрізі 

(товщиною менше 8 мм) просвічує. Блочність оніксу коливається від (200-

240)х(170-150)х(140-120) мм до мінімальної. Бездефектні уламки досягають 

розміру 100x100x100 мм і більше і за вимогами ОСТ-41.117-76 можуть бути 

віднесені до 1 сорту [68]. 

Немійський прояв розташований за 1 км на північ від с. Немія Могилів-

Подільського району Вінницької області. На місці прояву закладено кар’єр з 

видобування вапняку. Тут розкриті відклади збручанських верств нижнього 

сармату, що складені щільними детритовами, черепашково-детритовими, 

переважно перекристалізованими і тріщинуватими вапняками. 

Карбонатний онікс виповнює короткі горизонтальні тріщини 

потужністю до 10 см. Колір, текстурно-структурні параметри і мінеральний 

склад аналогічні оніксу Лядовського прояву. 
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Рівсько-Межигірський прояв розташований між селами Рів і Межирів 

Жмеринського району Вінницької області. Кар’єрами з видобування вапняків 

розкриваються відклади нижнього сармату, котрі представлені детритово-

черепашковими, ооліто-детритовими, оолітовими, черепашковими 

різновидами. Товща тріщинувата, подекуди з місцями перекристалізації. 

Карбонатний онікс зустрічається у вигляді заповнення тріщин та як 

натічні утворення у вертикальних розколинах. Потужність тріщин 

заповнення коливається від 3 до 40 см. Потужність натічних утворень 

становить від 1 до 10 см. 

Карбонатний онікс світло-жовтого, майже білого кольору, щільний, у 

місцях роздувів часто перекристалізований. Текстура однорідна, масивна. 

Структура нерівномірнозерниста. Структура агрегатів радіально-промениста. 

Мінеральний склад – кальцит різного ступеня зернистості. У тонкому зрізі 

товщиною менше 6 мм, напівпрозорий. Блочність низька. Бездефектні 

уламки досягають розміру не більше від 50х50х50 мм. Декоративність 

невисока. 

Прояв «Ксаверівка» знаходиться в Дунаєвецькому районі 

Хмельницької області на північний захід від однойменного села на лівому 

березі р. Тернава. 

В кар'єрі на глибині 1,3 м спостерігаються вапняки черепашково-

детритові, частково розкристалізовані, жовтувато-сіруватого кольору, верхня 

частина яких (до 0,7 м) складена уламками і брилами вапняку, 

зцементованими мергелистою глиною. Дані вапняки перекриті грунтово-

рослинним шаром потужністю до 0,2 м. 

Вапняки переважно тріщинуваті так, як горизонтальні тріщини через 

0,2-1 м розбивають їх на окремі горизонти, а субвертикальні тріщини 

надають породі блочного вигляду [108]. На стінці кар’єру на висоті 0,6 м 

спостерігається утворення карбонатного оніксу натічної форми, потужністю 

від 0,3 до 3 см і протяжністю від 1,3 до 4 м. Тріщини, в яких відбувається 

мінералізація, орієнтовані в меридіанному напрямку. Дно кар’єру 
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відпрацьоване на глибину до 8 м. На західній крайній стінці кар'єру 

спостерігається жила карбонатного оніксу на глибину 0,5 м і довжиною 5 м. 

Азимут простягання жили 165º. Потужність складає від 10 до 20 см. В 

інтервалі 1,3-2 м від початку простеження її потужність змінюється від 21 до 

35 см. Карбонатний онікс світло-коричневого кольору з радіально-

променистою текстурою. Жила заповнена оніксом нерівномірно. Місцями в 

процесі розкристалізації були захоплені прошарки вапняків, грудки глин. В 

роздувах центральна частина жил вкрай неоднорідна, з дрібними пустотам до 

1 см, з окремими невеликами (до 1 мм) кристалами кальциту на стінках цих 

пустот, що значно погіршує декоративну якість первинної сировини. 

Залагом карбонатний онікс складено з ділянок кращої та гіршої 

декоративної якості, які орієнтовані паралельно стінкам тріщин та 

перпендикулярно до них. Ділянки центральної частини жили складені 

оніксом крупнокристалічної структури, периферійні частини – оніксом 

дрібнокристалічної структури. Розміри бездефектних ділянок від 2 х 5 до 4 х 

7 см. В цілому онікс добре приймає полірування. 

Кар’єр інтенсивно розробляється місцевим населенням. Брили та 

уламки вапняків з прожилками та жилами карбонатного оніксу відкидаються 

як некондиційна сировина. При подальшій розробці можливе розкриття 

нових жил карбонатного оніксу. 

Прояв «Кружківці» знаходиться на північно-східній околиці 

с.Кружківці Ново-Ушицького району Хмельницької області на лівому березі 

р. Ушиця. 

У вапняковому кар’єрі, котрий розташований на лівому борті верхньої 

частини глибоко-врізаного яру, виявлені лише окремі натічні утворення 

карбонатного оніксу потужністю до 0,5 см. 

В правому борті яру в інтервалі 425-470 м від його гирла в оолітових 

вапняках виявлено карбонатний онікс медово-жовтого кольору. Середня 

потужність жил складає 1,5-3 см, а максимальна до 10 см. 
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Південно-Калюсицький прояв розташований на лівому березі річки 

Калюс на східній околиці села Калюсик Віньківецького району 

Хмельницької області, в 50 м на південний захід від родовища «Калюсик». 

Прояв спостерігається у відслоненнях вапняків на крутих схилах 

струмка, який впадає у річку Калюс. Вапняк світло-сірий, жовтувато-сірий 

детритовий та детритово-оолітовий. Порода міцна, щільна, тріщинувата, з 

шаруватою текстурою, порожнинами вилуговування. Вапняк є 

нижньосарматського віку. 

На відслоненні лівого схилу берега річки Калюс спостерігаються 

вивітрені вапняки, які місцями забарвлені гідроксидами заліза в брунатний 

колір. Також спостерігаються прошарки нерівномірно перекристалізованих 

вапняків і прошаки з великим вмістом піщаного матеріалу. Потужність 

вапняків коливається від 2 до 12 м в сторону річки Калюс. 

Вапняки правого схилу річки Калюс монолітні. Їх потужність сягає 2-4 

м. 

В субвертикальних тріщинах спостерігаються утворення карбонатних 

оніксів натічної форми світло-жовтого, медово-жовтого кольору. Потужність 

натічних утворень карбонатного оніксу до 1 см, а в місцях роздувів до 5 см. 

Видиме простягання жил оніксів до 6 м, висота 2,5 м. Вапняки перекриті 

суглинками жовтувато- та брунатно-сірого кольору. 

Загальна потужність не витримана і змінюється від 0,3 м (в місцях 

скельних виходів) до 7 м (по периферії ділянки). 

Північніше від обстежуваної ділянки знаходиться повністю 

відпрацьований кар'єр, стінки якого складені лесовидними суглинками. Дно 

кар'єру задерноване, з техногенними насипами глинистих порід. 

Розміри обстежуваної ділянки складають 400 х 150 м. В геологічному 

плані даний прояв є периферійною частиною мінералізованої зони. 

Прояв «Щербівці-2» розташований на лівому березі річки Батиг за 300 

м на схід від східної околиці села Щербівці Новоушицького району 

Хмельницької області в межах яру, що знаходиться північніше дороги на 
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село Воронівці на північ від Щербівецького прояву, який виявили в 1983 

році Київською ГРЕ [108]. 

В численних ярах північного схилу балки відслонюються сарматські 

вапняки черепашково-оолітові та детритово-оолітові світло-сірого кольору, 

тонко- і грубо плитчасті, міцні за рахунок значної кількості домішок зерен 

кварцу. Видима потужність до 3 м. На деяких ділянках зкстрічаються 

прошарки (0,2-0,3 м) кварцового піску жовтувато-сірого, дрібнозернистого 

горизонтально- і похилошаруватого з добре збереженими черепашками. 

Досить часто зустрічалися прошарки (до 0,3 м) перекристалізованих 

вапняків. 

У відслоненнях вапняки тріщинуваті. В тріщинах рідко зустрічаються 

натічні утворення жильної форми, які представлені карбонатним оніксом. 

Колір карбонатних оніксів від жовтувато-сірого до темно-медово-жовтого. 

Потужність жильних тіл карбонатного оніксу сягає до 10 см, видима їх 

висота і протяжність складає перші кілька метрів. 

Перекриваються вапняки глинами, бурувато-, жовтувато- і темно-

сірими, щільними, в’язкими, які на окремих ділянках піщанисті, вапняковисті 

з домішками карбонатних стяжінь [41]. 

У зв'язку з некондиційністю сировини щодо потужності та незначного 

розгалуження жил, прояв віднесено до IV групи за ступенем перспективності. 

Конатківецький прояв розташований в 2 км на схід від с. Конатківці 

Шаргородського району Вінницької області у басейні р. Лозова (права 

притока р. Мурафа), в 0,4 км північно-західніше греблі на р. Кадуб (права 

притока р. Лозова). Загальна довжина кар’єру 430 м, а глибина в середньому 

складає біля 12 м. В стінці кар'єру субмередіонального простягання 

спостерігаються вапняки оолітові, черепашково-оолітові з прошарками 

мергелів. Дані породи відносяться до нижнього сармату. 

Вперше прояв виявлено при проведенні пошукових робіт на 

каменесамоцвітну сировину Київською ГРЕ в 1986-1988 роках [43]. 
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Розкривні породи представлені мергелистими глинами з уламками 

вапняків потужністю до 2 м. В північній частині кар’єру спостерігаються 6 

тектонічних тріщин шириною від 0,2 до 1,2 м, які заповнені глиною буро-

жовтого кольору. Тріщини, в основному, субвертикальні, мають чіткі границі 

та витриману потужність, розбивають монолітну товщину вапняків на окремі 

блоки. 

Амплітуда опускання блоків (0,2-1 м) добре простежується по 

прошарку щільного мергелю жовтувато-білого кольору. Тільки в самій 

крайній північній тріщині стінки виповнені до 5 мм натічними утвореннями 

карбонатного оніксу світло-жовтого кольору. 

В центральній частині кар’єру спостерігається 5 вертикальних тріщин, 

стінки яких покриті натічними утвореннями карбонатного оніксу. На висоті  

5 м від дна кар'єру розташований (0,2-0,5 м) прошарок мергелю, вище якого 

до 8 м по стінці кар'єру фіксуються натічні утворення карбонатного оніксу у 

вигляді кірки та окремих бурульок, нижче горизонту мергелю потужністю 

0,2 м карбонатний онікс набуває кулевидної форми,в місцях зменшення 

потужності мергелю до 10 см нижче їх розташовані натічні утворення теж 

бурулькоподібної форми. Отже, підтверджується вплив на формування тіл 

карбонатного оніксу збагаченим карбонатною породою, від якої залечить 

насиченість оніксоутворюючих розчинів і інтенсивність мінералізації. 

Товщина утворень також змінюється в залежності від їх форми і складає до 1 

см в суцільних натічних утвореннях і до 5 см для бурулькоподібних, а до 10 

см для кулеподібних форм. Звужені до 10 см тріщини повністю заповнені 

оніксом. При ширшій товщині заповнення і розкристалізація відбувалися від 

стінок тріщин до їх центру. 

Карбонатний онікс данного прояву має медово-жовтий колір, 

радіально-променисту текстуру, він смугастий за рахунок тонких білих 

смужок, щільний, без видимих тріщин, добре полірується. 
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Лядовський прояв знаходиться на правому березі річки Лядова на 

південно-східній околиці с. Лядова Могилів-Подільського району Вінницької 

області. 

Невеликим кар’єром розкриваються відклади збручанських вервств 

нижнього сармату, які складені детрит-оолітовими, черепашково-оолітовими 

жовто-сірими вапняками, в покрівлі брунатно-сірого кольору, крихкий з 

інтенсивною тріщинуватістю. Нижче вапняк світлішого кольору з 

прошарками малої потужності (0,2 м) міцного, нерівномірно 

перекристалізованого вапняку. По всій розкритій потужності шару 

відзначається присутність домішку піщаного матеріалу (до 5 %). Порода 

слабопориста, досить часто зустрічаються порожнини вилуговування. 

Прошарки більш міцного і щільного, перекристалізованого вапняку з 

глибиною зустрічаються частіше і їхня потужність збільшується. Вапняк в 

стінках кар'єру розкрито на глибину до 1-1,5 м. 

На розчищеній верхній площині кар’єру розміром 45-50 х 75-80 м чітко 

простежуються тріщин субмеридіального та субширотного простягання [83]. 

Ширина субмеридіальних тріщин сягає 5-10 см, друга система має щілиннй 

вигляд. Тріщин перетнаючись розбивають товщу вапняків на блоки розміром 

3,5 х 2,0 м. Розробка кар’єру ведеться у відповідності з більш вираженою 

тріщинуватістю – забійна стінка орієнтована по азимуту простягання 280º. 

На стінках тріщин спостерігаються утворення натічної форми 

представлені карбонатним оніксом. В природній частині стінки кар’єру 

спостерігаються жили субгоризонтального заповнення, які в місцях перетину 

з субверткальними тріщинами досягають потужності до 15 см. 

Колір карбонатного оніксу жовтий різних відтінків. Текстура 

плямисто-смугаста, структура дрібно-середньозерниста, структура агрегатів 

радіально-промениста. Мінеральний склад: кальцит, органічна речовина, 

поодинокі зерна кварцу. Потужність жильних утворень карбонатного оніксу 

не перевищує 5 см. Вапняки перекриваються суглинками жовто-сірого та 
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буро-сірого кольору, вони щільні, в'язкі. Суглинки з уламками домішків 

вапняку, в покрівлі (0,2 м) гумусовані. 

Струзький прояв розташованй на лівому схилі долини річки Калюс 

біля с. Струга, в Новоушицькому районі Хмельницької області. 

Розкриваються яром черепашково-оолітові вапняки нижнього сармату 

видимої потужності до 3 м, протяжність якого складає майже 30 м. 

Карбонатний онікс заповнює тіщини, утворюючи при цьому малопотужні 

жили, натічні утворення від декількох мм до 10 см. Карбонатні онікси світло-

коричневого, жовто-коричневого кольору, з однорідною, плямистою 

текстурою, дрібнозернистою структурою. Онікси з видовжено-зональною 

структурою агрегатів. 

Мінеральний склад: кальцит з домішками між зернами глинистої 

речовини. Блочність оніксу розкритої ділянки низька – 30 х 30 х 50 мм. 

Декоративність і здатністьдо обробк оніксів висока. 

Говорівський прояв розташований на лівому схилі долини річки Батіг 

на південь від с. Говори Віньковецького району Хмельницької області. Прояв 

розкривається яром і неглибоким кар'єром. Продуктивною товщею є ооліт-

черепашкові вапняки нижнього сармату видимої потужності до 4 м. Вапняки 

світло-сірі, місцями озалізнені та частково перектисталізуються, тріщинуваті. 

Тріщини різнонаправлені, Але переважають північно і півленно східне 

простягання. 

Карбонатний онікс утворює жили субвертикальних тріщин потужністю 

від 10 до 25 см. Потужність зростає у місцях перетину жил. Колір оніксу 

медово-жовтий до світло- жовтого з слабохвилястою текстурою. Структура 

рівнозерниста. Структура агрегатів радіально-промениста крупнозерниста. 

В роздувах жил карбонатний онікс розкристалізований, з численним 

прожилками та кристаллами кальциту в них. Деякі жили зазнали процесів 

вилуговування. Блочність оніксу висока, проте площа бездефектних ділянок 

дуже низька, не перевищує 30 х 50 х 50 мм. 
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Прояв «Зарічанка» знаходиться на правому і лівому схилах р. 

Жванчик вверх проти течії від села Зарічанка Чимеровецького району 

Хмельницької області. Кар'єр повністю відпрацьований. Карбонатний онікс в 

ньому зустічаються у вигляді натічних утворень (0,2-0,5 см) на вапнякових 

відкладах. Стінка кар'єру представлена четвертинними суглинками 

потужністю до 2 м. 

«Яцківський» прояв відкритий у 1983 р. геологами Київської ГРЕ та 

розташований на південній околиці однойменного села, що у Зборівському 

районі Тернопільської області. Прояв розкривається лівим схилом долини 

річки Студениця і низкою неглибоких кар'єрів, розташованих між ярами 

Південний та Північний. У верхів'ях яру Південний пройдено штольню з 

видобування вапняку. 

Зверху донизу гірничими виробками розкриваються: 

- 0,0 - 0,15 м – рослинно-грунтовий шар; 

- 0,15 - 0,30 – бурий суглинок; 

- 0,30 - 1,5 – елювіально-делювіальні відклади детритово-черепашкових 

вапняків і карбонатного оніксу зцементованих суглинком. Окремі уламки 

оніксу досягають розміру 10x30x40 см; 

- 1,5 - 3,7 м – вапняк черепашковий, ооліто-черепашковий світло-сірий 

до білого щільний слабко вилугуваний; 

- 3,7 - 8,0 м – вапняк оолітовий, щільний, коричнево-сірий 

тріщинуватий. Тріщини двох напрямків з густиною 0,9 - 1,3 м. Окремі 

вертикальні тріщини (головним чином північно-східного простягання) 

заповнені карбонатним оніксом потужністю до 15 см [41, 44]. 

Прояв становить собою мінералізовану зону північно-східного 

простягання яка в плані є чотирикутником неправильної форми з 

орієнтовними розмірами (75-130)х(350-400) м. 

У природних та штучних відслоненнях, в штольні та елювіально-

делювіальних висипках виявлено близько 25 жил та прожилків карбонатного 
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оніксу з азимутом простягання в межах від 25 до 47°. Тріщини з 

мінералізацією мають змінну потужність та довжину. 

Карбонатний онікс «Яцківського» прояву забарвлений переважно в 

коричневі кольори різноманітних відтінків (світло-коричневий, коричневий, 

жовто-коричневий, сіро-коричневий). Текстура хвилясто-тонкосмугаста. 

Обумовлена черегуванням тонких (0,1-0,9 мм) слабкохвилястих, світло-

коричневих, білувато-світлокоричневих, слабкопрозорих прошарків серед 

густокоричневих, прозорих смуг потужністю 0,7-5 мм. 

Структура карбонатного оніксу дрібнозерниста. Структура агрегатів 

радіально-промениста. Мінеральний склад: кальцит крипто- і 

дрібнозернистий, грудки глини і вапняку. В потужних жилах (до 50 см) та в 

їх крайових частинах спостерігається густокоричневий прозорий 

карбонатний онікс потужністю 5-7 см, який переходить в світло-

білуватокоричневий непрозорий, слабкопрозорий часто з шовковистим 

блиском, а ближче до центру – в крупнокристалічний світло-коричневий. В 

таких жилах між кристалами часто спостерігаються порожнини, що 

знижують його якість. 

Максимальна потужність кондиційного коричневого, світло-

коричневого карбонатного оніксу в зальбандах найбільш потужних жил 

складає 11-12 см. 

Блочність становить 110x250x300; 100x200x250 мм, а блочність 

бездефектних ділянок сягає 100x100x100 мм. При розпилюванні онікс 

зберігає цілісність до товщини 6-8 мм. Обробляється добре, приймає 

дзеркальне полірування та просвічує на глибину до 10-12 мм, а за 

показниками декоративності належить до Карлюкського типу. 
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Висновки до Розділу 3 

 

 1) Територія належить до Волино-Подільської плити, яка являє 

собою піднесену рівнину, розчленовану річковими долинами лівих приток 

річки Дністер. Загальний нахил плити спрямовано на південь і південний 

схід. 

 2) В геологічному розрізі верхньої частини земної поверхні 

виділяються два структурні поверхи: верхній, складений осадовими, в 

незначні мірі вулканогенно-осадовими відкладами покривного комплексу 

порід, і нижній, представлений кристалічними утвореннями складчастого 

комплексу. 

 3) В геологічній будові території беруть участь відклади 

протерозою, палеозою, мезозою і кайнозою. Найдавніші породи 

кристалічного фундаменту (граніти, гранодіорити, гнейси, мігматити, 

чарнокіти) занурені на глибину до 800 м і перекриті потужним осадовим 

чохлом теригенних та карбонатних порід венду, палеозою, мезозою і 

кайнозою. 

 4) Карбонатний онікс просторово локалізований в породах 

вапнякового ряду караган-конського і нижньої частини сарматського 

регіоярусів. 

 5) Сприятливим фактором для утворення проявів карбонатного 

оніксу є широке розповсюдження неотектонічних рухів, які проявлялися в 

межах тектонічних зон, що проходять через територію південної частини 

Вінницької і Хмельницької областей. 

 6) На території Волино-Поділля на сьогоднішній день виділено одне 

родовище карбонатних оніксів «Калюсик» і понад 50 проявів, серед яких 20 є 

перспективними, 15 - мають середню перспективність, 17 - неперспективні. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕЧОВИННИЙ СКЛАД ТА ГЕМОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

КАРБОНАТНИХ ОНІКСІВ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ  

 

 

4.1 Мінеральний склад карбонатних оніксів Волино-Поділля 

 

 

Мінеральний склад карбонатних оніксів вивчався автором в шліфах та 

за допомогою рентгено-структурного аналізу. В польових умовах для 

ідентифікації вивчаємих зразків, як карбонатних порід, використовувалась 

соляна кислота (HCl). 

В результаті проведених досліджень було встановлено, що карбонатні 

онікси Волино-Поділля на 98 ‒ 100% складаються з кальциту. В якості 

домішок у складі карбонатних оніксів виявлено теригенно-уламковий і 

дисперсний матеріали, кількість яких становить до 2 %. 

Кальцит. Серед вивчених нами зразків кальцит в породі поширений у 

вигляді криптокристалічної суцільноїх маси, кристалічних зерен та їх 

агрегатів, індивідуальних кристалів і друз. 

Криптокристалічний кальцит утворює основну масу оніксів Волино-

Поділля. Він представлений землисто-каламутними мікритовими агрегатами, 

які мають жовто-сіре забарвлення та рівномірний білуватий колір 

інтерференції. В штуфах він має жирний блиск і темніше забарвлення ніж у 

розпиляному на плитку вигляді. Здатність просвічуватися кальцит набуває 

при товщині розпиляної плитки в 10 мм. Цей різновид кальциту має 

поширення на периферійних (поверхневих) ділянках натічних утворень або в 

тонких жилах карбонатного оніксу. Карбонатні онікси, які складені 

криптокристалічним кальцитом, за своєю структурою є щільними і міцними 
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(їх цілісність зберігається при товщині вирізаної пластинки товщиною до 3 

мм) [83].  

В центральних частинах широких жил карбонатних оніксів 

спостерігаються окремі ксеноморфні зерна криптокристалічного кальциту, а 

також кристали призматично-видовженого та тичкуватого габітусу, які 

утворюють зростки кристалів та їх агрегати. 

Дрібно- і середньозернисті ксеноморфні зерна заповнюють порожнини 

між видовженими кристалами, зонами вторинної кристалізації, ділянками 

дроблення та приймають важливу участь у створенні зональності породи. 

Вони мають світліше забарвлення, помітна псевдоабсорбція і спостерігається 

повна відсутність закономірностей орієнтування. 

Чітко відокремлені індивіди кальциту або їх двійники представлені 

призматично-видовженими кристалами. Вони орієнтовані за віссю L3 

перпендикулярно до стінок тріщин. Їх довжина становить від долі міліметра 

до сантиметру і більше. Внаслідок зміни умов осадконагромадження, 

відбувалося накладання поперечної до напрямку росту кристалів зональності 

(шаруватості) ксеноморфного кальциту, що спричиняє обмеження або 

припинення їх росту [70]. 

При зміні умов осадконагромадження відбувається формування нових 

індивидів кристалів кальциту або продовження росту існуюючих. Цей процес 

залежить від інтенсивності подачі карбонатного розчину, товщини тріщин і 

складу вміщуючих гірських порід. Оптичне орієнтування видовжених 

кристалів при продовженні росту не змінюється і вони надалі формують той 

самий індивид при товщині зони шаруватості меншій ніж 1 мм. При 

перевищенні товщини зони від 1-2 мм і більше або при ускладненні 

частковим вилуговуванням і за наявності ксеноморфних кальцитів, ріст 

призматичних кристалів продовжується, але з утворенням інших індивидів 

[69]. 

Серед проявів карбонатного оніксу тріщинуватого типу найбільш 

поширені добре індивідуалізовані кристали кальциту. Вони формуються в 
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центральних частинах потужних жил, зонах перетину тріщин, роздувах, 

кишенях вторинного вилуговування. Це прозорі або непрозорі кристали 

гостроромбоедричного, тригонально-скаленоедричного або комбінованого 

габітусу. Часто кристали кальциту об’єднані в дрібні щітки або друзи, 

довжина їх окремих індивидів становить від 2 до 20 мм [91]. 

Теригенно-уламковий матеріал Поширений в карбонатних оніксах 

тріщинного типу і представлений уламками вміщуючих гірських порід 

(вапняків, глини), детриту, окремих зерен кварцу. Основною теригенною 

домішкою карбонатних оніксів Волино-Поділля є кварц. Теригенно-

уламковий матеріал потрапляє до субвертикальних тріщин під дією сили 

тяжіння і перекривається водно-хемогенним осадом. В деяких жилах вміст 

уламкового матеріалу досить високий, але це дуже негативно впливає на його 

декоративні характеристики. «Засмічення» жил карбонатного оніксу 

періодичне, воно корелюється з тектонічними рухами, що супроводжується 

крихкою деформацією порід. При виконанні роботи було зроблено 

рентгенофазовий аналіз (Додаток Б.1). Результати аналізу проб показали, що 

всі вони складені кальцитом CaCO3 з незначною домішкою кварцу SiO2, 

кількість якого не перевищує кількох процентів. 

Дисперсний матеріал. Дисперсний матеріал представлений у різних 

співвідношеннях гідроксидами заліза і марганцю, органічною речовиною, 

глинистими матеріалами. Він розсіяний по всій масі породи, спостерігається 

майже у всіх шліфах та встановлений в нерозчинених залишках карбонатного 

оніксу [83] (Додатки Б. 5 ‒ Б. 10). 

До карбонатних оніксів дисперсний матеріал потрапляє в розчиненому 

вигляді з гірських порід, які карстуються, разом з розчинами бікарбонату 

кальцію. Він бере участь у формуванні текстури і забарвлення карбонатного 

оніксу (дане питання ми більш детально розглянемо у наступному 

підрозділі). 
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4.2 Хімічний склад карбонатних оніксів Волино-Поділля  

 

 

При виконанні роботи автором визначався хімічний склад карбонатних 

оніксів Волино-Поділля за допомогою хімічного і спектрального аналізу. 

За хімічним складом карбонатний онікс Волино-Поділля відповідає 

кальцитовому вапняку так, як має стабільно високі середні значення CaO 

(55,26%) і CО2 (42,75%). Для хімічно чистого кальциту дані значення 

становлять, відповідно, 56% і 44% [22, 38]. 

Результати спектрального аналізу зразків карбонатного оніксу 

засвідчили, що до його складу входить ряд хімічних сполук, які є 

ізоморфними домішками (Додаток Б. 2, Додаток Б. 3, Додаток Б. 4). 

Усі мінерали групи СО3 кристалізуються в дитригонально-

скаленоедричному виді симетрії тригональної сингонії, а тому наявність у 

складі карбонатного оніксу елементів Fe, Mn, Mg свідчить про те, що вони 

входять до кристалічної структури карбонатної породи (ізоморфного ряду). 

Крім зазначених вище хімічних елементів, які входять до складу 

карбонатного оніксу, було відмічено TiO2, P2O5 і Al2O3, які могли потрапити 

до складу карбонатного розчину з глинистими теригенними домішками під 

час формування карбонатних гірських порід. 

Проведені дослідження дали змогу визначитись, що забарвлення 

карбонатних оніксів Волино-Поділля формується наявністю у їх складі Fe2О3, 

Al2O3 і розсіяної органічної речовини. 

Для карбонатних оніксів Волино-Поділля характерна зональність 

текстурного малюнку, яка отримується внаслідок різної інтенсивності подачі 

карбонатного розчину під час формування даних гірських порід. У 

залежності від інтенсивності подачі розчину при утворенні карбонатних 

оніксів, формуються різні за потужністю прошарки. Забарвлення цих 
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прошарків визначається вмістом у певних хімічних елементів, що присутні 

в карбонатному розчині. 

Хімічні елементи, такі як Al, Si, Na, P, K, Mg, Mn, Ti, Fe (Додаток Б.4), 

що входять до хімічного складу карбонатних оніксів в сумі не перевищують 

2% - 3%. Концентрації елементів-домішок, характерних для кальцитового 

ряду, складають (%): Mg (0,23-0,77); Fe (0,05- 0,09); Mn (0,01- 0,011). Їх 

значення не перевищують кларкових для осадових карбонатних порід. Також 

серед елементів-домішок в карбонатних оніксах встановлено (n×10
-4

%): Ni 

(<50); Cu (22-111); Zn (15- 244); Ga (<10); Sr (123- 2163); Ba (23- 34); Fe (600- 

4300); La (<20); Ce (<20); Nd (<20) (табл. 4.1) [22]. 

Треба зазначити, що в середньому варіації вмісту 

породоутворювальних елементів і елементів-домішок в оніксах Волино-

Поділля, в цілому близькі до середніх значень цих компонентів у вміщуючих 

їх породах. Проте, межі варіацій для оніксів дещо звужені. Це добре 

узгоджується з результатами гідрохімічних досліджень [129, 124, 79, 131]. 

Природні води, що беруть участь в утворенні кальциту, характеризуються 

майже одноманітними гідрокарбонатно кальцієвим складом [132, 142, 119]. 

 

 

 

 

 

 



Табл. 4.1 

Хімічний склад карбонатних оніксів Волино-Поділля (%) 

№ 

зразка 

Фото зразка Колір 

зразка 

Ca Fe Mn Ni Cu Al Zn Sr As Се K Si 

1_15 

 

Білий 

(прозорий) 

88,02 10,03 1,39 0,07 0,05  0,07 0,34     

2_15 

 

Світло-

зеленй 

87,93 10,126 1,33 0,07 0,033  0,094 0,403     

3_15 

 

Темно-

зелений 

92,539 6,189 0,324 0,068 0,088  0,013 0,779     

9
8



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4_15 

 

Коричневий 95,558 2,992 0,074 0,061 0,013 0,600 0,009 0,694 0,014    

5_15 

 

Світло-

жовтий 

98,338 0,041  0,099 0,045 0,318 0,004 0,194   0,962  

6_15 

 

Жовтий 

(слабко 

насичений) 

99,226 0,033  0,112 0,094 0,430 0,004 0,101     

9
9



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7_15 

 

Медовий 

(слабко 

насичений) 

98,970 0,046  0,115 0,035 0,583 0,005 0,246     

8_15 

 

Жовтий 

(сильно 

насичений) 

98,870 0,037  0,109    0,166   0,819  

9_15 

 

Медовий 

(сильно 

насичений) 

98,390 0,044    0,248  0,140   1,143 0,035 

10_15 

 

Медовий 99,197 0,041  0,107  0,522  0,132     

1
0
0



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11_15 

 

Світло-

коричневий 

(прозорий) 

97,639 0,091  0,088 0,042 0,571 0,017 0,488  0,250 0,591 0,223 

12_15 

 

Темно-

коричневий 

(прозорий) 

96,891 0,042  0,067 0,021 0,808  0,793   1,377  

13_15 

 

Світло-

коричневий 

(непрозорі) 

98,176 0,045  0,120  0,381  0,203   1,001 0,074 

14_15 

   

Темно-

коричневий 

(непрозорі) 

97,129 0,066  0,098  0,450  0,337   1,759 0,161 

1
0
1
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4.3  Гемологічна оцінка карбонатних оніксів Волино-Поділля 

 

 

Гемологічна оцінка карбонатних оніксів при виконанні даної роботи 

проводилась за допомогою методики, розробленої професором 

Нестеровським Віктором Антоновичем. Ця методика складається з таких 

напрямків виконання досліджень: 

          - декоративних параметрів карбонатних оніксів; 

          - технологічних властивостей карбонатних оніксів; 

          - споживчих властивостей карбонатних оніксів [83]. 

Методика створена на основі аналізу напівдорогоцінного каміння та 

систематизації знань про умови його утворення, поширення, видобутку, 

обробки, культури використання, економічної значимості. Комплекс 

гемологічних досліджень карбонатних оніксів скерований базується на: 

- ідентифікація природного каміння; 

- оцінка параметрів, які визначають декоративні властивості 

карбонатних оніксів; 

- оцінка параметрів, які визначають придатність до обробки 

карбонатних оніксів; 

- оцінка параметрів, які визначають споживчі властивості карбонатних 

оніксів. 

Для виконання досліджень щодо гемологічної оцінки карбонатних 

оніксів Волино-Поділля, автором була складена їх колекція, сформована з 

готових виробів, приполірованих пластинок і приполірованих зразків. 

Класифікування зразків у даній колекції було проведено з урахуванням 

колористичних характеристик карбонатних оніксів та їх текстурного 

малюнку. Для цього з сировини карбонатного оніксу з різним забарвленням 

виготовлялися однакові вироби для їх порівняння. Також зразки 
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карбонатного оніксу препарувались у двох взаємоперпендикулярних 

площинах з метою дослідження зміни їх текстурного малюнку у залежності 

від напрямку розрізання. 

 

4.3.1 Декоративні властивості карбонатних оніксів Волино-Поділля 

 

Декоративні властивості карбонатних оніксів визначались за такими 

параметрами: забарвлення, структура, текстура, насиченість кольору, 

прозорість, блиск [53, 52, 127, 128, 147, 152, 157]. 

Забарвлення – властивість природного каміння, пов’язана зі здатністю 

його кристалічної гратки поглинати певні хвилі світлового спектру 

(приблизний діапазон 400-720 нм). Забарвлення – один із основних критеріїв 

якості напівдорогоцінного каміння, важлива діагностична та типоморфна 

ознака. Однак забарвлення не можна вважати основною діагностичною 

ознакою, тому що деякі однакові мінерали можуть мати різний колір, і, 

навпаки, схоже забарвлення може бути у різних мінералів (наприклад, 

карбонатний онікс за забарвленням є схожий до бурштину, сердоліку, 

селеніту) [115, 144]. 

Ферсман О.Є. виділив три основні типи забарвлення 

напівдорогоцінного каміння: 

- ідіохроматичне, пов'язане з наявністю у ньому видотвірних іонів 

перехідних металів (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni) та електронно-діркових центрів, 

а також певною будовою мінералу; 

- алохроматичне, зумовлене механічними включеннями самостійних 

мінералів, органічних сполук, пухирців газу, наявністю в мінералах домішок 

іонів перехідних металів; 

- псевдохроматичне, зумовлене розсіюванням та інтерференцією 

світлових хвиль у зовнішніх шарах мінералу (із псевдохроматичним 

забарвленням пов’язані різні оптичні ефекти) [1, 26, 104]. 
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За забарвленням карбонатні онікси Волино-Поділля у роботі [83] 

були виділені у такі три різновиди: медовий (золотисто-жовтий, коричнево-

жовтий, медово-жовтий, жовто-оранжевий); жовтий (ясно-жовтий, жовтий, 

брудно-жовтий, сіро-жовтий, бежево-жовтий); коричневий (світло-

коричневий, коричневий, темно-коричневий, жовто-коричневий). 

Коричневе забарвлення найбільш поширене на оніксових проявах 

Волино-Поділля. Воно характерне для родовища Калюсик та проявів: Велика 

Кужелева, Супрунківці, Мушкутинці, Щербівці, Дерев’яне, Ксаверівка, 

Млаки та інші. На коричневі онікси відводиться 65% від загальної кількості 

досліджуваних зразків (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1 Коричневий карбонатний онікс смугастої текстури, 

родовище Калюсик (фото полірованого зразка) 

 

Медові карбонатні онікси охоплюють близько 25-27% досліджуваних 

зразків. Дане забарвлення зустрічається на родовищі Калюсик та проявах: 

Віньківці, Говори. Щербівці, Супрунківці, Кривчик, Говори, Міцевичі та інші 

(рис. 4.2). 
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Рис. 4.2 Медовий карбонатний онікс, слабко-хвилястої текстури, 

Прояв Віньківці (фото полірованого зразка) 

 

Жовті онікси поширені значно менше, іх кількість становить до 10%. 

Дане забарвлення встановлено на проявах: Міцевичі, Дерев’яне, Супрунківці, 

Лисець (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3 Жовтий карбонатний онікс смугастої текстури, 

Прояв Лисець (фото полірованого зразка)  
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В цілому, порівнюючи колористичну гамму оніксу деяких проявів 

Волино-Поділля з оніксами відомих родовищ інших регіонів світу, можна з 

деякими застереженнями їх порівняти з оніксами Кумишканського 

(Узбекистан) і Карлюкського (Туркменістан) родовищ. 

Для визначення кольору карбонатних оніксів Волино-Поділля було 

використано гемологічні шкали «Rock-Color Chart Munsell» та «Pantone». 

Було виділено шість головних колористичних типів забарвлення по кожній із 

шкал (табл. 4.2). 

За результатами досліджень за кольором виділено чотири групи (за 

шкалою «Munsell»). Це нові угрупування відносно колористичних 

характеристик карбонатних оніксів які об’єктивно характеризують їх 

кольорову складову: 

1)  жовто-сірі (зразок №1); 

2)  сіро-жовті (зразок №2); 

3)  жовто-помаранчеві (зразок №3 і №4); 

4)  жовто-коричневі (зразок №5 і №6). 

Дані дослідження були зроблені для того, щоб виділити нові споживчі 

групи карбонатних оніксів для визначення економічної частини на 

ювелірному ринку. Кожна група має переваги кольору на споживчому ринку, 

одні й ті ж самі вироби із жовто-сірого і сіро-жовтого кольору мають різний 

попит. З метою більш детального економічного дослідження групи було 

розділено. 

Основна шкала для визначення кольору ‒ «Munsell». В даній шкалі 

зазначені кольори є фаховими для визначення гірських порід. Дослідження 

по шкалі «Pantone» було додатковим для достовірності, що обрані кольори є 

різними та мають інший відтінок, так як дана шкала має більшу 

колористтичну гамму. Співставлення результатів по шкалам показало, що 

кольори досліджуваних зразків є різними. 
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У досліджуваних зразках чітко виражені зернисті структури можна 

спостерігати лише на ділянках дроблення або в нешироких (до 0,3 мм) зонах 

шаруватості. 

Жердинчасті кристали кальциту на межі шаруватості, як правило, 

мають загострений кінець, інколи на них утворюються хмароподібні нарости. 

Смугаста мікротекстура оніксу обумовлена ритмічним чергуванням зон 

росту, які характеризуються різною величиною і формою агрегатів, 

зернистим виділенням кальциту, мікропрошарками дисперсно-глинистого 

матеріалу. Межі смуг ‒ шарів не завжди контрастні і прямолінійні. Часто 

вони хвилясті, гребінчасті, рідше ‒ фестончасті. 

Текстурно-структурні особливості оніксів впливають на їх міцність і 

декоративність. Дефекти, обумовлені специфікою росту агрегатів (пори між 

індивідуальними кристалами, тріщини між призматично-жердинчастими 

агрегатами вздовж напрямку їх росту, сторонні домішки на межі смуг і 

шарів), суттєво знижують однорідність і щільність породи. 

Міцнішими є онікси з дрібнозернистими структуроутворюючими 

агрегатами, а також онікси в яких нарощування зон (шарів) не переривається 

прошарками глинистого матеріалу і текстурний малюнок формується лише за 

рахунок швидкості росту кристалів і зміни концентрації хромоформних 

домішок. 
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Табл.4.2  

Гемологічні показники карбонатних оніксів Волино-Поділля 

№ 

Зра

зка 

Зображення 

 

Максимал

ьний 

барвник 

Колір 

за 

Pantone 

Колір за Rock-

Color Chart 

Munsell 

Блиск 

60º 

Індекс Назва 

1 

 

Жовто-

сірий 

 

614 C 

Yellow 

1.3 

5Y 

8/1 

Yellowish 

gray 

47,03 

 

2 

 

Сіро-

жовтий 

 

600 U 

Yellow 

1.54 

5Y 

8/4 

Grayish 

yellow 

 

47,13 

 

3 

 

Дуже 

Світло- 

Помаранч

евий 

155 U 

 

Yellow 

2.3 

10YR 

8/2 

 

Very pale 

orange 

 

54,66 

 

 

4 

 

Сірувато- 

Помаранч

евий 

1355 C 

 

Yellow 

14.8 

10YR 

7/4 

 

Grayish 

 

Orange 

32,1 

 

 

5 

 

Світло 

Жовто-

коричневи

й 

726 U 

 

Or. 021 

1.1 

10YR 

6/2 

Pale 

Yellowish 

Brown 

33,56 

6 

 

Темно 

Жовто- 

Коричнев

ий 

729 U 

 

Or. 021 

9.1 

10YR 

4/2 

Dark 

Yellowish 

Brown 

41,83 
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За наявності значної кількості глинистих прошарків онікс при 

обробці легко розколюється по межах цих зон. Підвищена пористість і 

тріщинуватість погіршує декоративність каменю, тому що після обробки там 

залишається абразивно-полірувальний матеріал, який утворює на поверхні 

брудні плями. Тому більш міцними і більш декоративними є онікси з 

дрібнозернистою снопоподібною або волокнистою структурою. 

Крупнозернисті грубожердинчасті онікси мають невисоку декоративну якість 

і низьку механічну міцність. 

За макротекстурою серед оніксів виділено три головні типи: 

однорідні, плямисті, смугасті. Перші два типи мають обмежене поширення і 

зустрічаються лише на окремих ділянках жил (роздувах, кишенях) та їх 

зальбандах. Часто однорідними виглядають тонкошаруваті або інтенсивно 

забарвлені онікси. Плямисті текстури з’являються на ділянках жил із 

вторинними змінами. Такі онікси стають декоративними лише за умови 

яскравості забарвлення і контрастності плям. 

Серед смугастих за текстурним малюнком виділено такі різновиди: 

прямолінійні, слабкохвилясто-смугастий, хвилясто-смугастий, 

концентрично-смугастий. Смугастість спричинена переважно помітним 

чергуванням смуг різної ширини і неоднакового забарвлення. Окремі смужки 

об’єднуються в шари, котрі розрізняються за ступенем насиченості кольору і 

просвічуваністю. 

За мікробудовою всі різновиди карбонатного оніксу виявляють 

смугасту текстуру й агрегатну (від волокнистої до грубожердинчастої) 

структуру з поперечним розміщенням індивідів і агрегатів кальциту відносно 

шаруватості. 

Серед форм агрегатів найбільш поширені снопоподібні, волокнисті, 

віялоподібні, призматично- жердинчасті. 

Насиченість кольору більшості досліджених зразків оцінена нами як 

середня. 
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Прозорість – це здатність напівкоштовного каміння безперешкодно 

пропускати світло. Прозорість каменю залежить від наявності тріщин, 

кількості включень, зернистості речовини, ефектів розсіювання та 

поглинання [113, 126]. 

Онікси даних проявів за номінальною шкалою є напівпрозорими. В 

масивних зразках онікси непрозорі. При товщині пластинок до 3-4 мм стають 

напівпрозорими, просвічуючими. При проходженні світла спостерігається 

його значне розсіювання, що створює ефект об’ємності зразків. 

Блиск – фізична властивість напівдорогоцінного каміння, зумовлена 

відбиттям, заломленням і розсіюванням світла на його поверхні. Блиск 

виникає від того, що промінь, падаючи на поверхню мінералу, частково 

відбивається від неї, а частково поглинається каменем. Чим вищий показник 

заломлення, тим інтенсивнішим є блиск [14, 123]. 

Поліровані зразки мають середній скляний блиск. Блиск вимірювався 

на гемологічному обладнанні, за допомогою блискоміру Nano-Gloss TRIO 

Statistical Glossmеter. Було встановлено, що блиск для досліджуваних зразків 

є середнім. Зернистість породи значно впливає на блиск. 

Характер блиску карбонатних оніксів Волино-Поділля залежить від 

кристалів кальциту. Із дослідженнь по вирощуванню кристалів відомо [37], 

що чим швидше іде кристалізація і чим більше перенасичення розчину, тоді 

утворюються недосконалі кристали, котрі випадають в осад і їх розмір зовсім 

малий. При повільній кристалізації із розчину з слабким перенасиченням 

виростають більш крупні і досконалі кристали. При вивченні зразків 

карбонатних оніксів спостерігалися різні нашарування із різним розміром 

кристалів, що свідчить про неоднакову пульсацію бікарбонатного розчину. 

Це і є перша причина різноманітних форм нарощування кальцитових 

прошарків. Прошарки із криптокристалічним кальцитом мають найкращу 

поліруємість і блиск, і навпаки, чим більші кристали тим гіршим буде блиск. 

Простежується залежність блиску від внутрішньої будови зразків. 

Поліровані зразки мають середній блиск, скляний блиск, інколи масний. 
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4.3.2 Технологічні властивості карбонатних оніксів Волино-Поділля  

 

Карбонатний онікс легкий в обробці. Це відносно м’який (його 

твердість за шкалою Маоса ‒ 3), з низькою абразивною здатністю камінь. Він 

добре обробляється як алмазними, так і твердосплавними інструментами. 

Висока в’язкість дозволяє отримати пластинки товщиною до 2-3 мм та 

можливість виробляти фігури обертання на токарних верстатах. 

До появи таких інструментів онікси обробляли ручним і машинно-

ручним способами. Вази з карбонатного оніксу ручної роботи відомі ще з 

стародавнього Єгипту, вони були знайдені в гробниці Тутанхамона, 

побудованої в XIV століття до н. е. Виготовлення виробів проводилося в 

основному вільним абразивом, точніше суспензією (абразив із рідиною) на 

різноманітних колах зроблених з металу, войлоку та тканини. В якості 

абразива використовувалась кварцова крихта [3, 5]. 

Застосування вільного абразиву уповільнювало механізацію 

трудомістких процесів обробки каміння, а отже, підвищення продуктивності 

праці. Не дивно що в першу чергу механізували процеси обробки м’яких і 

середніх за твердістю порід (твердістю до 5 по шкалі Маоса), котрі можна 

обробляти металевими інструментами ‒ бистроріжучими і твердосплавними. 

Важливе значення в технологічному процесі виготовлення художніх 

виробів з каменю має підготовчий процес, а саме: вибір сировини по якості, 

розмітку, розрізку на блоки та пластини, а пластини на окремі заготовки. 

Відбір сировини і розмітка – є найбільш відповідальними етапами. 

Саме вони визначають декоративні і художні якості майбутнього виробу. Для 

того щоб краще оцінити колір і малюнок каменю, його зазвичай змочують 

водою. Змочена поверхня має вигляд полірованої і найбільш точно 

характеризує природне забарвлення і тональність каменю. 

При розмітці необхідно враховувати текстурну композицію каменю та 

розмір текстуро утворюючих елементів. Це дасть можливість отримати 

максимальний декоративно-художній ефект. 
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При розрізанні каменю на конкретні заготовки важливо також не 

тільки враховувати його колір і малюнок, а і вірно вибрати напрямок лінії 

розрізу з врахуванням фізичних властивостей каміння. 

Почати роботу потрібно з низької швидкості подачі, тому що більшість 

каменів має гострі виступи, які при високій швидкості подачі можуть стати 

причиною серйозних пошкоджень відрізного диску. Ця небезпека особливо 

реальна для станків, в яких подача здійснюється за рахунок маси груза. На 

початку розпилювання потрібно тільки підштовхнути камінь до диску 

пальцями або невеличкою палицею. Пилка при цьому проходить нерівні 

місця за 1-2 хвилини, після чого вже додається маса грузу, пропорційна 

розміру каміння. Слід уникати починати розпилювання на скошеному краю 

каміння. На такій поверхні диск повільно здвигається в сторону, і якщо 

розпилювання не зупинити, він заклиниться в прорізі і прийме форму 

тарілки. В цьому складається ще одна причина, чому на початковому стані 

розпилювання необхідно застосовувати саме низькі швидкості подачі. При 

такій швидкості диск проріже в камінні невелику прямокутню ділянку, яку 

потім можна буде обережно поглибити. 

На завершальному етапі розпилювання знову важливим є уникнути 

зайвого тиску на диск. В момент відділення від каміння пластини зазвичай 

має неприємну так би мовити звичку обламуватися, залишаючи гострий 

виступ, котрий може дуже пошкодити диск або надати йому форму тарілки. 

Для того, щоб цього не було, можна призупиняти пилу не доводячи 

розпилювання до кінця і відламати пилу руками [160]. 

Карбонатний онікс легко ріжеться алмазним інструментом і не 

«засалює» його, хоча для деяких самоцвітів це явище є досить характерним. 

«Засалені» диски постійно необхідно підточувати, що зменшує швидкість 

обробки. Онікси краще розпилювати при мінімальних і середніх швидкостях 

подачі, щоб запобігти перегрівання і розтріскування в зоні контакту з 

інструментом. Зазвичай ця температура не повинна перевищувати 40-50°С. 
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Наступний етап обробки ‒ надання каменю форми майбутнього 

виробу. Цей процес здійснюється грубою обдиркою. Для цього 

застосовується абразивний матеріал крупних фракцій. Нині ефективно 

використовується алмазні обдирочні планшайби з металевою та пластиковою 

основою. 

Невеликі плоскі поверхні можна оброблювати на боковій поверхні 

кола, а не на периферійній. Слід не допускати сильного нагрівання каміння, 

таке може статися, якщо бокова частина кола виявиться недостатьньо 

змочена. Ступінь нагріву визначається пальцями або потрібно піднести 

каміння до щоки. 

Якщо на абразивному колі з'являються білуваті плями, це значить, що 

камяний пил не змивається, і необхідно посилити подачу води. Тепле на 

дотик каміння – також свідчить про недостатню змоченість каміння. При 

сильному перенагріванні каміння також може тріснути або розколотися. 

Саме на цьому етапі створюється форма каміння, і саме обдирка є 

головною причиною руйнування більшості виробів в подальшому [151, 153, 

161]. 

Для карбонатних оніксів бажано застосовувати легку та м’яку 

абразивну дію, так як при застосуванні грубих порошків і високої швидкості 

обдирання, а також при неправильній подачі (орієнтування) заготовки може 

відбутися розшарування по окремим прошаркам породи. Іноді 

спостерігається викришування матеріалу [99]. 

Основними дефектами оніксів можуть бути: тріщини, пори, каверни, 

сторонні включення, озалізнення. Вони суттєво знижують декоративність, 

впливають негативно на фізико-механічні властивості, в значній мірі, 

ускладнюють використання уніфікованих схем відбору, сортування, 

збагачення та порушують цілісність каменю при обробці. Цих дефектів в 

деяких випадках можна уникнути при облагороджуванні методом 

просочення тріщинуватих ділянок епоксидною смолою та іншими клейовими 

матеріалами [86, 98]. 
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Завершальні етапи при обробці карбонатного оніксу є шліфування і 

полірування. При шліфуванні використовується ті ж абразивні матеріали що і 

при обдирці, але з меншим зерном. Шліфування потрібне для того щоб 

зробити поверхню більш рівною та прибрати сліди попередньої обробки. 

Після шліфування вона стає рівномірно матовою, без видимих подряпин. 

При шліфуванні дискові еластичні шліфувальники, обертаються в 

горизонтальній площині, злегка змочуються. З трубки вода крапає просто в 

центр диска і під дією відцентрової сили поширюється по абразивній тканині. 

Час від часу при процесі полірування слід перевіряти чи не занадто сильно 

нагрівся камінь, що полірується, щоб він не розтріскався. 

На відшліфованій поверхні не повинно бути ані слідів від пилу, ані 

подряпин, котрі утворюються при обробці на планшайбі, а сама поверхня 

повинна виглядати однорідною і глянцевою. Слід пам’ятати, що не видалені 

на даному етапі глубокі подряпини принесуть багато клопоту при 

поліруванні [156, 158]. 

Полірування надає карбонатному оніксу дзеркального блиску. Воно 

проводиться м'яким полірувальником (саржа, бязь, повсть, фетр і т.д.). У 

якості полірувального порошку можна використовувати оксид алюмінію або 

олова. Алмазні полірувальні порошки використовувати не бажано, оскільки 

вони можуть залишати подряпини. Необхідно також стежити за 

оптимальною температурою процесу полірування. 

Як і при шліфуванні, важливим є те, щоб камінь волочився по 

шліфувальнику. Завершуючи полірування однієї ділянки, камінь потібно 

провернути і перейти до іншої ділянки і так до тих пір поки не буде 

відполірована вся поверхня каміння. 

При поліруванні до каміння потрібно прикладати значні зусилля, 

ступінь якого залежить від типу полірувальника. Чим краще підготовлена 

поверхня при шліфуванні абразивами на еластичній підкладинці, тим з 

меншим зусиллям відбувається полірування. 
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Слід пам’ятати, що при великому тиску виділяється тепло, від якого 

може розтріскатися каміння або розм’якнути наклеєна смола, котра 

притримує каміння на оправці, в результаті чого каміння зрушиться або 

відірветься від неї. 

Незалежно від того оброблюється пластинка або криволінійна 

поверхня, спочатку поліруються краї каміння до тих пір, поки блискуча 

поверхня повністю не оточить нетронуту в центрі. Потрібно мати тканину 

для того щоб частіше протирати виріб для огляду. 

Поверхня каменю протирається ретельно, оскільки сліди поліруючого 

порошку можуть замаскувати невеликі дефекти, такі як, подряпини і 

недополіровані ділянки. Надалі полірування продовжується, злегка 

нахиливши виріб, щоб обробити його центральну частину, і знову оцінити 

результат роботи. Коли вся поверхня виробу буде відполірована, каміння 

ретельно очищують і детально оглядають, тримаючи виріб під яскравою 

лампою. В цей час можна виявити і усунути помічені дефекти. Слід 

пам’ятати, що потрібно ретельно протирати каміння і використовувати для 

огляду яскраве світло. 

Практично будь-яке гарно відшліфоване каміння починає блищати 

через декілька секунд. Якщо ж цього не відбувається, то або поверхня не 

була як слід відшліфована, або застосована не та комбінація порошку і 

полірувальника. Якщо причина в тому, що виріб був недостатньо добре 

відшліфований, то відполірувати його добре все одно не вдасться. Потрібно 

знову відшліфувати його тонким або навіть грубим абразивом і потім 

повторити полірування [125, 150, 154, 159]. 
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4.3.3 Споживчі властивості карбонатних оніксів Волино-Поділля 

 

На сьогоднішній день вироби з карбонатного оніксу мають дуже 

великий попит, самоцвіт легкий в обробці і має дуже гарний малюнок. Він 

використовується для виготовлення намиста, сережок, кулонів, браслетів, 

брошок, а також різноманітних виробів у формі тіл обертання, шкатулок, 

письмових приладів, підставок для запальничок та годинників, скульптурних 

та мозаїчних предметів, оздоблення інтер’єрів, галтування, художнє 

різьблення, авторські роботи тощо. За допомогою карбонатного оніксу 

можна прикрасити інтер`єр дому, фасад будинку, також використовувати при 

ландшафтному оформленні [35]. Але, враховуючи те, що для оніксів прояву 

характерна дуже низька блочність бездефектних ділянок, розміри виробів 

будуть не більше 15-20 см. При облагородженні з них можна отримати 

готову продукцію розміром до 25-30 см. 

Карбонатний онікс Волино-Поділля – екологічно чистий. Нашими 

дослідженнями в ньому не встановлено шкідливих домішок та радіактивного 

забруднення. Тому його можна використовувати без обмежень. 

Його деякі обмеження стосуються фізико-механічних властивостей: 

низької твердості, підвищеної крихкості, розчинності в кислому середовищі. 

Можливі шляхи ефективного використання карбонатних оніксів 

Волино-Поділля більш детально ми будемо розглядати у наступному розділі. 

Нижче наведені вироби з оніксів Волино-Поділля, які були зроблені в 

майстерні ННІ «Інститут геології» КНУ ім. Т. Шевченка (рис. 4.4 а), 4.4 б)). 
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Рис. 4.4 а) Сережки з оніксу прояв Лисець (фото Захірій Н.В.) 

 

 

  

 

Рис. 4.4 б) Шкатулка, кабошони, яйце з оніксу. Прояви 

Великокужелівський та Лисець (фото Захірій Н.В.) 
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Висновки до Розділу 4 

 

1) Головною складовою карбонатних оніксів прояву є кальцит. Його 

вміст становить від 98 до 100%. В якості домішок присутні дисперсний і 

уламковий матеріал. 

2) За хімічним складом карбонаний онікс відповідає кальцитовим 

вапнякам. За отриманими данними для нього відзначаються стабільно 

високі середні значення CaO (55,26%) і CO2 (42,75%), в той час, коли для 

хімічно чистого кальциту вони відповідно, складають 56% і 44%. 

3) Для гемологічної оцінки карбонатного оніксу Волино-Поділля 

потрібно було детально з’ясувати і встановити: методику гемологічної 

оцінки; декоративні властивості мармурового оніксу; технологічні 

властивості; споживчі властивості. 

4) Декоративні властивості карбонатних оніксів визначались за 

такими параметрами: забарвлення, структура, текстура, насиченість 

кольору, прозорість, блиск. 

5) За забарвленням серед оніксів виділено такі різновиди: медовий 

(золотисто-жовтий, коричнево-жовтий, медово-жовтий, жовто- 

оранжевий); жовтий (ясно-жовтий, жовтий, брудно-жовтий, сіро- жовтий, 

бежево-жовтий); коричневий (світло-коричневий, коричневий, темно-

коричневий, жовто-коричневий). 

6) Карбонатний онікс легкий в обробці. Це відносно м’який (його 

твердість за шкалою Маоса - 3), з низькою абразивною здатністю камінь. 

Він добре обробляється як алмазними, так і твердосплавними 

інструментами. Висока в’язкість дозволяє отримати пластинки товщиною 

до 2–3 мм та можливість виробляти фігури обертання на токарних 

верстатах. 

7) На сьогоднішній день вироби з карбонатного оніксу мають дуже 

великий попит, самоцвіт легкий в обробці і має дуже гарний малюнок. Він 
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використовується для виготовлення намиста, сережок, кулонів, 

браслетів, брошок, а також різноманітних виробів у формі тіл обертання, 

шкатулок, письмових приладів, підставок для запальничок та годинників, 

скульптурних та мозаїчних предметів, оздоблення інтер’єрів, галтування, 

художнє різьблення, авторські роботи тощо. За допомогою карбонатного 

оніксу можна прикрасити інтер`єр дому, фасад будинку, також 

використовувати при ландшафтному оформленні. Але враховуючи те що 

для оніксів прояву характерна дуже низька блочність бездефектних 

ділянок, розміри виробів будуть не більше 15 см. При облагородженні з 

них можна отримати готову продукцію розміром до 20-25 см. 
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РОЗДІЛ 5 

ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЯВІВ КАРБОНАТНИХ ОНІКСІВ 

ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ 

 

 

5.1 Основні нормативно-правові та організаційні переумови видобутку 

і використання мінеральної сировини 

 

 

Для доведення ефективності виготовлення продукції з карбонатного 

оніксу потрібно вибрати схему господарської діяльності. В даному випадку 

розглядається окреме підприємство, яке самостійно забезпечує всі види 

робіт. Дане підприємство обов’язково повинно керуватися Кодексом України 

“Про надра” від 27.07.1994 N 132/94-ВР, Законом України “Про державне 

регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння та контроль за операціями з них” від 18.11.1997 N 

637/97-ВР, Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин державного 

фонду надр від 5 травня 1997 р. N 432, а також іншими нормативно- 

правовими актами законодавства України в таких сферах, як ліцензування, 

використання та облік дорогоцінного каміння, торгівля, оподаткування та 

інше. 

Карбонатні онікси можуть бути оцінені в наступних напрямах 

геологічного вивчення та промислового освоєння: 

1) в якості основної корисної копалини [108]; 

2) в якості супутньої корисної копалини, яка має промислове значення 

тільки при одночасній розробці із основною корисною копалиною; 

3) в якості спільнозалягаючої корисної копалини, яка має промислове 

значення за умови селективної розробки. 

Прикладом першого напряму освоєння карбонатні онікси є основною 

корисною копалиною. Для інших ділянок, які розглядаються в якості 



 121 

перспективних в наступних техніко-економічних розрахунках 

передбачено переважно другий варіант освоєння, що значно здешевить 

видобуток корисної копалини попутне відпрацювання діючих кар’єрів, де 

кондиційний онікс попадає у відходи. Таким чином доцільно створювати 

невеликі підприємства по видобутку та первинній обробці карбонатного 

оніксу [42]. 

Техніко-економічні розрахунки передбачають наступні умови освоєння 

запасів (ресурсів): 

1) карбонатні онікси розглядаються як супутні корисні копалини, 

видобуток яких здійснюється разом з основними корисними 

копалинами; 

2) основні корисні копалини (вапняки) мають промислове значення в 

якості мінеральної сировини для промисловості будівельних 

матеріалів; 

3) вилучення і промислове використання супутньої корисної копалини 

є технологічно можливим та економічно доцільним у процесі 

переробки основної мінеральної сировини; 

4) розробка карбонатних оніксів може бути розпочата, базуючись на 

попередньо розвіданих запасах та ресурсах супутньої корисної 

копалини на умовах геологічного і економічного ризику. 

 

 

5.2. Класифікація відомих родовищ, проявів та перспективних площ 

карбонатних оніксів за ступенем геологічного та техніко-економічного 

вивчення 

 

 

Методика техніко-економічних розрахунків, які проведено для 

виділених ділянок надр, залежить від належності запасів і ресурсів корисних 
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копалин до окремих груп класифікації відповідно до ступеню геологічного 

та техніко-економічного вивчення. 

Згідно прийнятих визначень, запасами корисних копалин і компонентів 

є обсяги корисних копалин і компонентів, виявлені та підраховані на місці 

залягання за даними геологічного вивчення відкритих (ідентифікованих) 

родовищ корисних копалин [59]. 

Ресурси корисних копалин ‒ обсяги корисних копалин і компонентів 

невідкритих родовищ, оцінені як можливі для видобутку і переробки при 

сучасному техніко-економічному рівні розробки родовищ даного виду 

мінеральної сировини. 

За ступенем геологічного вивчення і достовірності дана корисна 

копалина належить до групи перспективних ресурсів, а саме ‒ це обсяги 

корисних копалин, кількісно оцінені за результатами геологічного, 

геохімічного та іншого вивчення ділянок у межах продуктивних площ з 

відомими родовищами корисних копалин певного геолого-промислового 

типу. Перспективні ресурси враховують можливість відкриття нових 

родовищ (покладів) корисних копалин того ж геолого-промислового типу, 

існування яких обгрунтовується позитивною оцінкою проявів корисних 

копалин, геофізичних, геохімічних та інших аномалій, природа і 

перспективність яких доведені. Кількісні оцінки параметрів родовищ 

(покладів) корисних копалин визначаються на основі інтерпретації 

геологічних, геофізичних, геохімічних та інших даних або статистичної 

аналогії [59]. Перспективні ресурси є основою для геолого-економічної 

оцінки доцільності проведення пошуків і пошуково-розвідувальних робіт. 

Доцільним є проведення оцінки ресурсів корисних копалин, тобто їх 

наближене визначення кількості та якості корисних копалин і компонентів на 

основі аналізу сприятливих геологічних та економічних передумов і 

позитивних результатів геологічних, геохімічних та інших досліджень. 

За ступенем техніко-економічного вивчення ділянки надр, які є 

перспективними для видобутку оніксів в межах Волино-Поділля відносяться 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP040850.html
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до груп ‒ запасів і ресурсів корисних копалин, на базі яких проведено 

початкову геолого-економічну оцінку можливого промислового значення 

перспективної ділянки надр, а матеріали техніко-економічних міркувань про 

доцільність проведення подальших пошуково-розвідувальних робіт, 

параметри попередніх кондицій на мінеральну сировину схвалені 

замовником (інвестором) геологорозвідувальних робіт. 

Ресурси корисних копалин оцінюються комплексно в межах 

перспективних ділянок до глибин, доступних для розробки при сучасному 

або можливому у найближчій перспективі технологічному рівні розробки 

родовищ даного виду мінеральної сировини. Під час оцінки враховуються 

вимоги щодо кількості та якості корисних копалин, а також наявних у них 

корисних компонентів, які передбачені кондиціями для відомих аналогічних 

родовищ, з урахуванням можливих змін цих вимог у найближчій 

перспективі. Зміни параметрів кондицій, які використовуються для кількісної 

оцінки ресурсів корисних копалин, повинні мати відповідні обгрунтування. 

 

 

5.3 Методика геолого-економічної оцінки прогнозних і перспективних 

ресурсів 

 

 

Геолого-економічна оцінка ресурсів передбачає визначення їх 

прогнозних обсягів та попередніх техніко-економічних показників і 

завершується визначенням вартісних показників. Остання складова 

проводиться з метою встановлення вирогідного промислового значення або 

промислового потенціалу ресурсів. Оцінка прогнозних і перспективних 

ресурсів може проводитись декількох випадках: 

1) При наявності відповідних категорій ресурсів (Р1, Р2) в межах 

розвіданих родовищ, для яких проводиться оцінка запасів промислових 

категорій; 
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2) За відсутності розвіданих запасів в межах перспективних площ для 

обґрунтування доцільності проведення наступних стадій ГРР (як правило для 

категорій (Р2, Р3). 

Ці випадки передбачають використання інструментів порівняльного 

підходу геолого-економічної оцінки, але характеризуються різною 

достовірністю вибірки даних об’єктів порівняння для оцінюваної 

перспективної площі, зони, поля. В першому випадку базою порівняння слугує 

вже розвідане родовище, що полегшує проведення обґрунтованої 

екстраполяції геологічних даних на решту району дослідження. Прикладом є 

родовища, на яких виконуються пошуково-оціночні роботи, а мережа виробок 

(свердловин) забезпечує на основній частині родовища запаси категорії С2, а 

на флангах Р1. У процесі визначення морфології рудних покладів і якісних 

параметрів зруденіння використовують методи екстраполяції і інтерполяції 

фактичних даних про рудоносність і закономірності локалізації зруденіння, 

рудні тіла простежуються за результатами геофізичних і геохімічних робіт 

[116]. 

Другий випадок передбачає пошук еталонних об’єктів певного геолого-

промисловго типу і характеризується значно меншими значеннями 

вірогідності підтвердження оцінених ресурсів як по кількісним, так і якісним 

характеристикам . 

Кількісна оцінка прогнозних і перспективних ресурсів проводиться із 

послідовним визначенням наступних складових [116]: 

Визначення прогнозних чинників і пошукових ознак по кожному 

геолого-промисловому типу (ГПТ) родовищ корисних копалин, які 

досліджуються; 

1) Складання геолого-прогнозних карт; 

2) Вибір регіонального комплексу методів пошуків очікуваних 

родовищ визначеного ГПТ; 
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3) Простеження (оконтурювання), вивчення ділянок (зон) з 

виявленими прогнозними чинниками і пошуковими ознаками; до вивчення 

ділянок буровими, геохімічними та іншими видами робіт; 

4) Оцінка (переоцінка) перспективних і прогнозних ресурсів виявлених 

корисних копалин; 

5) Визначення перспективних площ для проведення подальших 

геологорозвідувальних робіт. 

Відповідно до методичних рекомендацій проведення пошукових і 

пошуково-оціночних робіт визначення ресурсів повинно забезпечувати 

наступні умови: 

           1) Досліджувана ділянка має визначені границі по літералі і 

встановлену площу; 

2) Визначено глибину оцінюваного об’єкту; 

3) Обґрунтовано геолого-промисловий або рудо формаційний тип 

родовища; 

4) Обґрунтовано середній очікуваний вміст корисного компонента (чи 

основних і супутніх компонентів); 

5) Обґрунтовано об’єм покладів корисної копалини, розміщених в 

межах оцінюваної ділянки надр. 

В залежності від рангу об’єктів геологорозвідувальних робіт, ступеняю 

їх вивченості, оцінка ресурсів може бути обґрунтована наступними 

критеріями і оціночними показниками (за категоріями ресурсів): 

Оціночні критерії і показники: 

1) Приналежність території до визначених мінерагенічних, 

металогенічних провінцій, субпровінцій, структурно-металогенічних та 

металогенічних зон, рудних районів (Р3); 

2) Подібність території з аналогічними за геологічною будовою і 

складом порід площами відповідного рангу, де відкриті родовища, які мають 

промислове значення (Р3); 
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3) Наявність і поширення продуктивних рудоносних формацій 

осадового, вулканогенного, магматичного або метаморфічного походження 

(Р3); 

4) Наявність сприятливих для локалізації зруденіння блокових, 

складчастих та розривних порушень (Р3); 

5) Розміщення на досліджуваній території відомих родовищ даного 

ГПТ (Р3, Р2); 

6) Очікуваний ГПТ родовищ (Р3, Р2); 

7) Комплекс прямих і непрямих пошукових ознак (P3); 

8) Межі площ проявів прямих і непрямих ознак зруденіння за 

геологічними, геофізичними і геохімічними даними (Р3, Р2); 

9) Розміщення та особливості проявів корисних копалин, ступінь їх 

поширення (Р3, Р2); 

10) Вірогідне положення, якість та розміри продуктивних утворень, їх 

морфологія (Р3, Р2); 

11) Очікуваний мінеральний і хімічний склад руд (Р2, Р1); 

12) Можлива якість корисної копалини (середні вмісти корисних 

компонентів) (P3, Р2, Р1); 

13) Обсяги корисної копалини та корисного компоненту (P3, Р2, Р1); 

14) Результати перерахунку ресурсів у категорії запасів С2 (Р2, Р1); 

15) Площа деталізаційної ділянки (рудопрояву) із чіткими границями 

(Р1); 

16) Насиченість перспективної площі проявами корисної копалини із 

встановленими закономірностями складу, форми, розмірів та ін.. (Р1); 

17) Масштаби та інтенсивність проявів навколорудної зональності, 

геофізичних та геохімічних аномалій і результати їх інтерпретації (Р1); 

18) Очікувані технологічні властивості (Р1); 

19) Визначений промисловий потенціал ресурсів (P3, Р2, Р1) [15]. 

Для оцінки кількості перспективних ресурсів найчастіше 

використовують метод аналогій, метод модельних ресурсів, оцінку ресурсів 
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за результатами геохімічних та геофізичних досліджень, метод прямого 

розрахунку. В наступних розрахунках використано метод прямого 

розрахунку та (частково) аналогій. 

Метод аналогій базується на принципі ймовірної подібності і 

передбачає, що в районах із подібною геологічною обстановкою, подібною 

історією розвитку характерне близьке за типом і масштабом зруденіння [15]. 

Рекомендують використовувати даний метод для оцінки ресурсного 

потенціалу рудних районів, полів і зон. При цьому виділяють об’єкт оцінки – 

потенційно рудоносні ділянки надр, які оцінюються, та рудоносні еталонні 

або модельні ділянки надр, з якими співставляються оцінювані об’єкти. 

Еталонними або модельними ділянками можуть бути розвідані або 

попередньо розвідані родовища із відповідним ступенем геологічного і 

техніко-економічного вивчення, для яких встановлено промислове значення 

та визначено економічну ефективність відпрацювання. Така детальність 

вивчення вибірки родовищ, з якими порівнюється об’єкт оцінки, дозволяє 

отримати не лише прогнозні геологічні параметри, але й визначити укрупнені 

геолого-промислові та техніко-економічні показники. 

Загальні ресурси корисних копалин перспективної території 

визначаються із врахуванням промислових кондицій та глибини підрахунку 

за формулою Биховера (5.1): 

 

 Q = K∙q∙V             (5.1) 

де Q – ресурси корисних копалин перспективної території; 

q – питома рудоносність (продуктивність) еталонної території, 

виражена на одиницю площі, об’єму, числа родовищ певного масштабу; 

К – коефіцієнт подібності об’єктів, які порівнюються; 

V – геометричні параметри перспективної території (площа, об’єм). 
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Метод прямого розрахунку 

Метод прямого розрахунку рекомендують застосовувати для 

визначення кількості ресурсів окремих рудних зон, перспективних ділянок і 

продуктивних утворень окремих структур, горизонтів, масивів, комплексів 

[15]. 

Визначення кількості ресурсів проводять за формулою (5.2): 

                                               Q = k∙S∙h∙C∙d                                              (5.2) 

де Q – перспективні (прогнозні ресурси корисної копалини або 

компонента); 

k – коефіцієнт вірогідності, який враховує ступінь аналогії з типовими 

об’єктами, визначається за результатами експертної оцінки. К=0,2-0,4 – при 

низькій, 0,4-0,6 – при середній, 0,6-0,8 – при високій вірогідності вихідних 

даних); 

S – площа зруденіння, що вивчається; 

H – глибина поширення рудоносних порід; 

С – середній вміст корисного компоненту; 

d – середня об`ємна маса порід об’єкту оцінки. 

 

 

5.4 . Кількісна оцінка перспективних ресурсів карбонатного оніксу 

 

 

Розрахунок ресурсів було викоанано із використанням формули (5.3): 

                                                Q = v∙c∙k∙p                                               (5.3) 

де c - середній вміст жил карбонатного оніксу в масі вапняку = 3.2% 

     v – об'єм продуктивних порід, що дорівнює S * m - S - площа    

родовища, 
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m -середня потужність вміщаючих вапняків, яка для Калюсикського 

родовища = 9.3 м 

k - вихід кондиційного карбонатного оніксу від загальної маси = 6.2% 

р - 2.6 г/см
3
 - об'ємна маса карбонатного оніксу. 

 

Обєктами оцінки були обрані родовище Калюсик та наступні 

перспективні прояви: Віньківці, Лисець, Карачіївський, Великокужелівський, 

Демківці, Мушкутинці, Кривчицький, Супрунківецький, Дерев'яний, 

Вербський, Млаки, Матвійківецький, Ксаверівський, Кружківці, Пд. 

Калюсицький, Щербівці, Струзький, Говорівський, Зарічанка, 

Виноградівський, Немійський, Конатківці, Лядовський, Рівсько-

Межирівський, Яцківці. 

Результати розрахунку наведені в таблиці 5.1, таблиці 5.2. 

За якісними і кількісними геолого-промисловими характеристиками 

найбільш перспективними для подальшого освоєння є Віньківці, Лисець, 

Великокужелівський, Демківці, Яцківці. За кількістю оцінених ресурсів 

відзначаються прояви Віньківці, Лисець, Млаки, Великокужелівський; за 

параметром середнього вмісту оніксу в масиві вапняку найкращі 

характеристики мають Млаки, Говорівський, Немійський, Виноградівський. 

За показниками декоративності і якості сировини найкращими є родовище 

Калюсик, прояви Віньківці, Великокужелівський, Лисець, Яцківці (рис. 5.1). 
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Табл. 5.1 

Кількісна оцінка прогнозних і перспективних ресурсів карбонатних оніксів за допомогою прямого розрахунку  

№ Родовище Прояв 

Вапняки Карбонатний онікс 

Площа 

Середній 
вміст онікса 
у вапняку, 

% 

Кількість 
ресурсів,т 

Протяжність Потужність Протяжність Потужність 

1 Калюсик 20 м 9,3 м 8,25 м 0,16 см 50 000 0,7% 572 

2 Віньківці 0,4-33,5 м 2,4 м 0,2-3,5 м  2-12 (25) см 30 000 0,5% 264 

3 Лисець 30 м 3,5 м 5 м 2-10 (40) м 30 000 0,7% 322 

4 Карачіївський до 10 м 4,5 м 3-5м, висота 1-3 м 2см 10 000 0,1% 21 

5 Великокужелівський 60-80 м 20 м до 3 м 30-70 см 30 000 1,6% 380 

6 Демківці   до 5 м 0,5-2 см, до 10 см 10 000 0,1% 20 

7 Мушкутинці до 50 м 5 м  10-25 см 10 000 0,5% 81 

8 Кривчицький 2,5 км 5 м 12,5 м 20-30 см 10 000 0,0% 3 

9 Дерев'яний 40 м 5 м до 5 м до 10 см 5 000 0,1% 10 

10 Вербський 30 м 4,2 м до 5 м 2-9 см 5 000 0,2% 15 

11 Млаки до 35 м до 5 м до 10 м  7-30 см 10 000 2,1% 336 
12 Матвійківецький до 40 м до 7 м до 15 м до 20 см 10 000 0,7% 115 

13 Квасерівський до 40 м до 8 м 1,3-4 м 0,3-35 см 10 000 0,3% 48 

14 Кружківці 450 м до 8 м до 5 м 3-10 см 10 000 0,0% 2 

15 Пд. Калюсицький до 30 м 2-12 м до 6 м, висота 2.5 м до 5 см 10 000 0,1% 18 

16 Щербівці до 30 м до 3 м до 3 м до 10 см 10 000 0,5% 76 

17 Струзький до 30 м до 3 м до 3 м до 10 см 5 000 0,4% 35 

18 Говорівський до 30 м 4 м до 10 м  10-25 см 10 000 1,9% 302 

19 Виноградівський до 40 м 2,0 - 2,5 м до 15 м 5-12 см 10 000 1,6% 255 

10 Немійський  до 30 м до 3 м до 20 м до 10 см 10 000 1,7% 269 

21 Рівсько-Межирівський до 30 м  до 7 м до 10 см 9-40 см 5 000 1,5% 119 

22 Яцківці до 30 м до 3 м до 15 м до 15 см 10 000 1,5% 244 

6,5 млн т 
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Табл. 5.2 

Кількісна оцінка ресурсів ізвикористанням методу аналогії (родовище аналог Калюсик) 

№ Родовище Прояв 

Вапняки Карбонатний онікс 

Площа 

Середній 
вміст онікса 
у вапняку, 

% 

Кількість 
ресурсів,т 

Протяжність Потужність Протяжність Потужність 

1 Калюсик 20 м 9,3 м 8,25 м 0,16 см 50 000 3,2% 257,92 

2 Віньківці 0,4-33,5 м 2,4 м 0,2-3,5 м  2-12 (25) см 30 000 3,2% 154,752 

3 Лисець 30 м 3,5 м 5 м 2-10 (40) м 30 000 3,2% 154,752 

4 Карачіївський до 10 м 4,5 м 3-5м, висота 1-3 м 2см 10 000 3,2% 51,584 

5 Великокужелівський 60-80 м 20 м до 3 м 30-70 см 30 000 3,2% 154,752 

6 Демківці   до 5 м 0,5-2 см, до 10 см 10 000 3,2% 51,584 

7 Мушкутинці до 50 м 5 м  10-25 см 10 000 3,2% 51,584 

8 Кривчицький 2,5 км 5 м 12,5 м 20-30 см 10 000 3,2% 51,584 

9 Дерев'яний 40 м 5 м до 5 м до 10 см 5 000 3,2% 25,792 

10 Вербський 30 м 4,2 м до 5 м 2-9 см 5 000 3,2% 25,792 

11 Млаки до 35 м до 5 м до 10 м  7-30 см 10 000 3,2% 51,584 
12 Матвійківецький до 40 м до 7 м до 15 м до 20 см 10 000 3,2% 51,584 

13 Квасерівський до 40 м до 8 м 1,3-4 м 0,3-35 см 10 000 3,2% 51,584 

14 Кружківці 450 м до 8 м до 5 м 3-10 см 10 000 3,2% 51,584 

15 Пд. Калюсицький до 30 м 2-12 м до 6 м, висота 2.5 м до 5 см 10 000 3,2% 51,584 

16 Щербівці до 30 м до 3 м до 3 м до 10 см 10 000 3,2% 51,584 

17 Струзький до 30 м до 3 м до 3 м до 10 см 5 000 3,2% 25,792 

18 Говорівський до 30 м 4 м до 10 м  10-25 см 10 000 3,2% 51,584 

19 Виноградівський до 40 м 2,0 - 2,5 м до 15 м 5-12 см 10 000 3,2% 51,584 

10 Немійський  до 30 м до 3 м до 20 м до 10 см 10 000 3,2% 51,584 

21 Рівсько-Межирівський до 30 м  до 7 м до 10 см 9-40 см 5 000 3,2% 25,792 

22 Яцківці до 30 м до 3 м до 15 м до 15 см 10 000 3,2% 51,584 

        1,7 млн. т 
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Рис. 5.1 Оцінка ресурсної бази карбонатних оніксів Волино-Поділля 

 

5.5 Геолого-економічна оцінка і прогнозні ресурси карбонатних оніксів 

Волино-Поділля 

 

 

5.5.1 Техніко-економічні розрахунки доцільності та економічної 

ефективності освоєння запасів та ресурсів оніксу 

 

 

Метою даного розділу є доведення доцільності розробки родовищ 

оніксу в Україні на основі розрахунків техніко-економічних показників 

прибутковості та рентабельності малого підприємства з обробки та 

виготовлення продукції після видобування оніксу, як супутнього матеріалу 

під час розробки родовищ будівельного каменю. Розглядається найбільш 

економічно раціональний сценарій надрокористування з послідовним 

нарощуванням потужності підприємства і оцінкою запасів родовища оніксу 

на третій-четвертий роки його роботи [141, 135, 78, 20, 31, 63]. Тобто перші 2 

роки передбачається «покупка каменю у надрокористувача + обробка та 
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надрокористувача + виготовлення сувенірної продукції та вставок у 

ювелірні вироби і продаж їх в торгову мережу». 

 

 

5.5.2 Характеристика надрокористування 

 

Спосіб та технологія експлуатації родовищ оніксу 

Розвідані родовища онікса на українському Поділлі мають відкритий 

характер і здебільшого приурочені до родовищ будівельного каменю. Отже, 

передбачається, що у перші 5 років онікс видобуватиметься як супутня 

сировина з попередньою оцінкою але без захисту та затвердження його 

запасів. 

Відкритий спосіб розробки у вигляді кар’єрів передбачає можливість 

нарізки блоків оніксу з найменшими втратами кондиційної сировини, вибір 

та сортування корисної копалини. 

В схемі видобутку, виробництва готової продукції та її реалізації 

передбачаються різні виробничі ланки: 

1) Надрокористувач (має Спецдозвіл на промислову розробку 

родовища); 

2) Сторонній користувач, тобто Приватне підприємство (ПП), яке 

приймає (купляє) сировину і має технічні потужності для обробки каменю та 

підготовки його для ювелірного виробництва; 

3) Ювелірний цех із виготовлення прикрас з обробленого каменю; 

4). Торгова мережа з реалізації продукції. 

Окремі види продукції (колекційний матеріал, сувеніри тощо) будуть 

надходити у торгову мережу без проходження третьої ланки. 

До оцінки та затвердження запасів онікса друга ланка є основною, 

оскільки вона відповідає за перетворення корисної копалини в готову 

продукцію, під час якого підприємство несе експлуатаційні витрати, отримує 

дохід, реалізуючи продукцію в третю ланку, та врешті решт – прибуток. 
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Таким чином, виготовлена з корисної копалини продукція набуває 

собівартості та ціни, і аналіз балансової належності родовищ оніксу 

забезпечується необхідними техніко-економічними показниками. 

Згідно договору з надрокористувачем Приватне підприємство (ПП) 

матиме право на відвантаження первинної сировини з метою її обробки. При 

цьому підприємець-обробник відшкодовує надрокористувачу витрати з 

видобутку онікса та, частково, відповідно отриманої кількості, компенсує 

йому сплачений податок за користування надрами (згідно Податкового 

кодексу України). 

Також, згідно договорів підряду, ПП продає частину своєї продукції у 

вигляді кабошонів – ювелірним майстерням, частину постачає 

спеціалізованим торговим точкам, частину, у вигляді сувенірної продукції 

реалізує через мережу виставок та ярмарків. 

Після оцінки запасів оніксу як окремої нерудної корисної копалини 

(через 4 роки після початку виготовлення продукції), ПП може перебрати 

функції надрокористувача на себе, якщо це буде рентабельно, об’єднавши 

таким чином дві перші ланки. 

З оніксу виготовлятимуться різні види сувенірної продукції, колекційний 

матеріал та вставки у ювелірні вироби. Він також може використовуватись у 

нетрадиційній медицині. До сувенірної продукції, яка входитиме до профілю 

виробництва підприємства, відносяться такі вироби: галтовка, пірамідки, 

яйця, підсвічники, шкатулки, підготовлений колекційний матеріал, підставки 

для сувенірів, годинників, письмового приладдя тощо. Передбачається, що 

ювелірні прикраси в оздобленні із дорогоцінних металів підприємство не 

виготовлятиме, але випускатиме вставки, які використовуватимуться для її 

виготовлення: кабошони, намистини тощо. 

Планова потужність підприємства з обробки каменю. 

Для складання виваженої техніко-економічної доповіді (для стадії ГЕО-

2, попередньо розвідані (ймовірні) запаси та ГЕО-3, перспективні ресурси) 

або бізнес-плану підприємства необхідно чітко з’ясувати всі види робіт 
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необхідні для виготовлення кінцевої продукції; на основі цього переліку – 

підібрати необхідне обладнання, визначити такі важливі техніко-економічні 

показники, як капіталовкладення в основні фонди та подальші амортизаційні 

відрахування, а також обґрунтувати необхідну кількість фахівців, що 

дозволить розрахувати фонд заробітної плати та відрахування з нього. 

У закінченому виробничому циклі виготовлення продукції з онікса 

передбачаються кілька етапів: 

1) нарізка; 

2) «обдирка»; 

3) галтовка; 

4) шліфовка;  

5) виготовлення отворів на ультразвуковій установці (за неохідності); 

6) поліровка, склеювання, виготовлення сувенірної продукції. 

Потужність підприємства слід визначати виходячи з кількості майстрів з 

обробки каменю та їх продуктивності. Виходячи з того, що один 

кваліфікований майстер з обробки каменю за день може  виготовити не 

більше як 6 кабошонів, 2 пірамідки, 1/5 шкатулки, 1/3 яйця, 4 майстри за рік 

зможуть виробити обробленої продукції загальною вагою близько 1,5 т 

(Додаток В.1). 

Під час виробництва перелічених видів залишається близько 220 кг 

крошки, яка може бути використана для приготування пасти на основі 

епоксидної смоли для замазки щілин при виготовленні шкатулок, 

підсвічників тощо, або реалізована для підлуження кислих ґрунтів при 

сільськогосподарській обробці ґрунту. Таким чином, загалом необхідно близько 

1,272 т кам’яної сировини, з якої можна виготовити наступні види продукції, що 

мають певну ринкову ціну (Додаток В.2). Тобто ці розрахунки дозволяють 

визначити валовий річний дохід підприємства. 

Для збільшення прибутковості та зменшення терміну окупності 

капіталовкладень передбачається збільшення з роками потужності малого 

підприємства. Для цього на другий рік передбачається збільшення штату 
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майстрів на 2 робітника, один з яких виготовлятиме кабошони (6-7 шт. на 

день, 16 кг на рік), заготовки для сережок (5 шт. на день, 5,5 кг на рік), 

оніксові яйця (на 11,5 кг за рік), другий – пірамідки (1 шт.за день, 21,45 кг за 

рік), шкатулки (1 шт.за 5 діб, 30,25 кг на рік), підсвічники та підставки для 

сувенірів (110 кг на рік). Всього на 194,7 кг. При виготовленні цієї продукції 

утвориться 41,3 кг крошки. Отже приріст сировини на другий рік повинен 

бути не менше 236 кг. Всього на 2016 р. на продукцію та супутню крошку 

прогнозується: 1,044 + 0,22 + 0,236 = 1,5 т. Крім того, близько 10 кг 

втрачається необернено і 240 кг реалізуватиметься в необробленому вигляді. 

На наступні роки, у зв’язку із особливостями технології обробки, 

певними технічними обмеженнями потужностей підприємства, запитом 

населення на продукцію з оніксу, загальні обсяги річного видобутку 

(закупівлі) сировини суттєво не змінюватимуться і розподілятимуться 

наступним чином (Додаток В.3, Додаток В.4). На третій рік прогнозується 

внутрішній перерозподіл продукції від необробленого каменю до готової 

сувенірної продукції у зв’язку із підвищенням кваліфікації персоналу. 

 

 

                    5.5.3 Капітальні вкладення в облаштування родовища, основні і 

виробничі фонди. Амортизаційні відрахуванн  

 

Капітальні витрати за перший (2015) рік складатимуться з матеріальних 

витрат на придбання технічних засобів з обробки каменю та нематеріальних 

витрат на оформлення приватного підприємства, дозвольні документи та 

рекламні заходи. Витрати на оформлення приватного підприємства з 

уставним фондом не менше 25 тис. грн. складуть близько 32,0 тис. грн. 

(Додаток В.5). 

Матеріальні капіталовкладення відповідають основним фондам, тобто 

забезпечують інструментальну базу для виготовлення продукції. Для цього 

необхідно придбати: 
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1) верстат для абразивної обробки – розпилювання каменю, 

штрипсовий (рамний) з алмазною або твердосплавною штрипсою – один; 

2) фрезерно-окантовувальний верстат з дисковою пилою (для 

окантовування), алмазною фрезою та профільним кругом, – один; 

3) шліфувально-полірувальна машина – 4 штуки; 

4) галтовочна машина – 1 штука. 

Загальні капіталовкладення на перший рік, що підлягають амортизації, 

складатимуть близько 138,76  тис. грн. Амортизаційні відрахування з 

нематеріальних активів з нормою 10% річних (на 10 років) складуть 3,2 тис. 

грн. Всього амортизаційних відрахувань за перший рік – 13,876 тис. грн. 

До капіталовкладень першого року віднесено також витрати на ремонт 

та обладнання робочих приміщень – близько 96,0 тис. грн. Але ці витрати не 

включено до тих, що амортизуються. Таким чином, всього капітальних витрат 

на перший рік – 234,76 тис. грн. 

В наступні роки передбачається придбання ще двох шліфувально-

полірувальних приладів, ультразвукової установки для пробивання отворів у 

камені (Додаток В.6). 

 

 

5.5.4 Техніко-економічні показники доцільності освоєння карбонатних 

оніксів  

 

Розрахунок очікуваних техніко-економічних показників експлуатації 

одного умовного родовища оніксу виконаний на основі: 

1) статистичних даних опитування, що дозволяють оцінити попит на 

готову продукцію з оніксу;  

2) фактичних показників обробки та реалізації продукції; 

          3)діючої нормативної бази з оподаткування; 

          4)досвіду підприємств аналогів; 
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              5)прогнозної динаміки розрахункових техніко-економічних 

показників протягом терміну експлуатації. 

 

Прогнозні експлуатаційні та валові витрати  

Підприємство з виготовлення продукції з оніксу нестиме витрати на 

стадіях: 

         1)закупівлі сировини за ціною, що обґрунтовується витратами 

надрокористувача на її видобуток та відшкодуваннями виплат податку за 

користування надрами (пропорційно ваги отриманої корисної копалини); 

2) транспортування до цеху з обробки каменю; 

          3)обробка, що складається з вищеперерахованих 5-ти етапів, або 

частини з них (для окремих видів продукції кількість етапів різна). 

 

До складу загальновиробничих (поточних) витрат, що належать до 

валових витрат згідно із законодавством, входять умовно постійні та змінні 

витрати. Умовно постійні – це всі витрати на обслуговування і управління 

структурними підрозділами, які не змінюються в залежності від обсягів 

виробництва (амортизаційні відрахування за незмінних основних фондів, 

орендна плата за приміщення, якщо їх площа не збільшується, 

адміністративні витрати, підтримка в належному технічному стані приладів та 

установок, якщо їх кількість не збільшується та інші). 

Змінні – витрати на обслуговування і управління основними та 

допоміжними службами, які змінюються прямо пропорційно до змін обсягу 

виробництва (сумарна заробітна плата, яка зростатиме по мірі збільшення 

виробничих потужностей, що вимагає використання більшої кількості 

робочої сили; ресурсний податок, що залежить від фактичного об’єму 

викупленої сировини, плата за електроенергію, ремонтні роботи виконані 

сторонніми службами, матеріали, спецодяг тощо). 

Експлуатаційні витрати входять до складу загальновиробничих і складають 

усі витрати, крім амортизаційних відрахувань з основних фондів та нематеріальних 
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активів, оплати праці персоналу управління (адміністративні витрати), оплати 

праці допоміжних служб. 

1) Розрахунки прямих витрат, тобто заробітної плати, спираються на склад і 

кількість необхідних для завершеного виробничого циклу фахівців основного 

виробництва, допоміжних служб та адміністрації. Для керування виробництвом, 

плануванням та контролем за розподілом часу, якістю продукції тощо необхідний 

технолог. Для розробки таких видів продукції як шкатулки, підсвічники, кабошони 

для сережок, підставок для годинників тощо, необхідний художник-дизайнер. 

Отже до штату підприємства необхідно залучити цілий ряд фахівців різних 

спеціальностей (Додаток В.7). 

2) Соціальні відрахування приймаються в розмірі 38% від ФЗП (Додаток 

В.8). 

3) Адміністративні витрати складаються із заробітних плат керівника 

підприємства та бухгалтера і відрахувань з них (Додаток В.8). 

4) Сума амортизаційних відрахувань базується на нормі 10% від вартості 

основних фондів в розрахунку повної амортизації за 10 років. 

5) Витрати на електроенергію розраховуються виходячи з потужності 

приладів для обробки каменю та освітлювальних приладів. За добу всі 

прилади споживатимуть 9,5-10 кВт електроенергії, за місяць – близько 232,5 

кВт, що коштує 351,1 грн., оскільки вартість одного кіловата в Хмельницькій 

області (від Хмельницькобленерго) з 1.12.2014 р. дорівнює 1,51 грн. з ПДВ. 

Інакше, за кожен робочий день в 2015 році споживатиметься близько 9,3 кВт 

електроенергії, або 14 грн./день. За 300 діб це виливається у 4,2 тис. грн. 

В середньому за місяць у 2016 р. витрачатиметься близько 250 кВт, що 

коштуватиме 377,5 грн. за місяць і 4530 грн. за 12 місяців (Додаток В.9). 

На перший рік передбачено витрати на ремонт і обладнання робочих 

приміщень, що орендуються, в т.ч. підведення електропроводки, обладнання 

сан. вузлів, каналізації тощо (96 тисяч грн. з інших витрат). Ці кошти можна 

віднести до капіталовкладень, але таких що не амортизуються. 
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Виробничі фонди першого року дорівнюватимуть сумі основних 

(106,76 тис. грн.) та оборотних фондів (статті ІІ.1, ІІ.2, ІІ.4, ІІ.5, ІІ.6), 

включаючи вартість сировини (67,7 тис. грн.), тобто:   106,76 + 32,696 + 67,7 

= 207,156 тис. грн. 

На другий рік передбачається збільшення обсягів виробництва готової 

продукції у зв’язку із чим, необхідно збільшити кількість працівників з 4 до 

6, збільшити капіталовкладення на додаткові 2 шліфувально-полірувальні 

машини по 1000 грн., у зв’язку із чим збільшаться амортизаційні 

відрахування на 200 грн. (Додаток В.9). 

Виробничі фонди другого року дорівнюватимуть сумі основних (108,76 

тис. грн.) та оборотних фондів (статті ІІ.1, ІІ.2, ІІ.4, ІІ.5, ІІ.6), включаючи 

вартість сировини (72,2 тис. грн.), тобто:   108,76 + 32,4 + 72,2 =  213,36 тис. 

грн. 

Собівартість одиниці товарної продукції розраховується (5.4): 

                                              Сб = Ер / V ,                  (5.4) 

де Ер - валові річні витрати (грн.), 

V – об’єм річної реалізації продукції (т/рік). 

Собівартість 1 кг корисної копалини у вигляді готової продукції за 

перший рік, складатиме: 806839 (грн.) : 1492 (кг) = 540,8 грн/кг. 

Ціна умовної одиниці продукції в кг дорівнюватиме : 1054700 : 1492 = 

706,9 грн/кг. 

Собівартість продукції другого року: 836924 : 1740 = 481,0 грн/кг. 

Ціна умовної одиниці продукції : 1265,03 : 1740 =  727,0 грн/кг. 

       Очікуваний річний валовий дохід 

На 2015 рік об’єми видобутку приймаються в межах забезпеченості 

підготовленими до промислового освоєння експлуатаційними запасами 

родовища обсягом 1,5 т в режимі роботи впродовж 300 робочих діб на рік. 

Ціна товарної продукції визначається надрокористувачем, виходячи з 

необхідності відшкодування валових експлуатаційних витрат, поступового 
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відшкодування капіталовкладень та забезпечення оптимального рівня 

рентабельності підприємства за рахунок отримання чистого прибутку. 

Ціна на товарну продукцію формується виходячи з ринкових цін з 

передумов її конкурентоспроможності та відповідності рентабельності 

отримання продукції по відношенню до собівартості, яка б не була нижчою 

за облікову ставку Національного банку України. 

Річний валовий дохід за перший рік, як бачимо з таблиці дорівнюватиме 

1054,7 тис. грн., а валові річні витрати 806,839 тис. грн. 

Звідси оподаткований прибуток складатиме: 1054,7 - 806,839 = 247,861 

тис. грн. 

Чистий прибуток: 247,861 - 247,861 х 0,18 (ставка податку з прибутку на 

01.04.2014 р.) = 247,861 – 44,615 = 203,246  тис. грн. 

Рентабельність по відношенню до собівартості складатиме: 203,246 х 

100 /806,839 = 25,2 % 

Податок з прибутку (18%) складатиме: 44,615 тис. грн. 

Звідси можна вирахувати доход власника надр (Додаток В 10): 

 

На 2016 рік: 

Річний валовий доход за другий рік, дорівнюватиме 1265,03 тис. грн., а 

валові річні витрати 836,924 тис.грн. 

Звідси оподаткований прибуток складатиме: 1265,03 - 836,924 = 428,106 

грн. 

Чистий прибуток: 428,106 - 428,106 х 0,18 (ставка податку з прибутку на 

01.12.2014 р.) = 428,106 – 77,059 = 351,046 грн. 

Рентабельність по відношенню до собівартості складатиме: 351,046 х 

100 /836,924 = 41,9 % 

Податок з прибутку (18%) складатиме: 77,059  тис. грн. 

Доход власника надр (Додаток В.11): 
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Розрахунки техніко-економічних показників на час геолого-

економічної оцінки родовища (2018 та наступні роки). 

Цей етап відрізняється збільшенням витрат на оподаткування. Ресурсний 

податок за користування надрами розрахований відповідно до ст. 263 ПК 

України з врахуванням змін згідно із Законом № 1166-VII від 27.03.2014 

вираховується як 5% від валової вартості товарної продукції підприємства), 

яка приймається за фактичними даними попереднього року. Згідно програми 

нарощування потужностей підприємства і кількості виробленої продукції 

валова вартість товарної продукції підприємства дорівнюватиме близько  

1280 тис. грн. Отже в 2018 році цей податок складе 64,0 тис. грн. 

З 2019 р. цей податок сплачуватиметься з врахуванням коригуючого 

коефіцієнту 0,7, який застосовується для підприємств, що видобувають 

запаси корисних копалин, затверджені державною експертизою (ДКЗ 

України) згідно п. 263.10 Податкового кодексу України (Додаток В.12):  

1298 (тис. грн.) х 0,05 х 0,7 = 45,43 тис. грн. 

Отже, в 2019 р. витрати на оподаткування будуть меншими на 18,57 тис. 

грн., за незмінних обсягів використання корисної копалини. 

 

Виробничі фонди другого року дорівнюватимуть сумі основних (108,76 

тис. грн.) та оборотних фондів (статті ІІ.1, ІІ.2, ІІ.4, ІІ.5, ІІ.6, ІІ.7), включаючи 

вартість сировини (81,5 тис. грн.), тобто:   108,76 + 113,1 =  221,86 тис. грн. 

Собівартість 1 кг корисної копалини у вигляді готової продукції за 2018 

рік, складатиме: 873143 (грн.) : 1740 (кг) = 501,806 грн/кг. 

Ціна умовної одиниці продукції в кг дорівнюватиме : 1295000 : 1740 = 

744,25 грн/кг. 

Річний валовий дохід дорівнюватиме 1295,0 тис. грн., а валові річні 

витрати  873,143 тис.грн. 

Звідси оподаткований прибуток складатиме: 1295,0 - 873,143 = 421,857 

грн. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1166-18/paran208#n208
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Чистий прибуток: 421,857 - 421,857 х 0,18 (ставка податку з 

прибутку на 01.04.2014 р.) = 421,857 – 75,93 = 345,923 грн. 

Рентабельність по відношенню до собівартості складатиме: 345,923 х 

100 /873,143 = 39,6 % 

Податок з прибутку (18%) складатиме: 75,93 тис. грн. 

Дохід власника надр (Додаток В.13): 

 

 

5.5.5 Мінімальна рентабельна потужність підприємства 

 

Мінімальна рентабельна потужність підприємства визначається із 

умови беззбиткової роботи при нульовій рентабельності, тобто рівності 

річної виручки та валових витрат. 

Мінімальна рентабельна потужність (Wmin) підприємства з обробки 

оніксу за 2015 р.: 
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де Wmin - мінімальна рентабельна потужність або критичний обсяг 

продукції з оніксу, тон; 

Cпост – витрати умовно постійні, тис. грн. (Додаток В.6 ); 

Ц – середньозважена ціна одиниці товарної продукції (1 кг); 

Сзм – витрати змінні, тис.грн; 

Wфакт – річний обсяг виготовленої продукції, тон. 

 

Коефіцієнт економічної безпеки складатиме: 

                    К е.б. = Wфакт /Wmin = 1,492 / 0,84 = 1,8       (5.6) 

Запас фінансової стійкості водовидобувного підприємства або межа 

безпеки (Мб.) є також достатньо високою: 
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Мб = 1,492 (т) – 0,84 (т) = 0,652 (т) або 43,7 % від фактичних обсягів 

(Додаток В.14). 

Для другого року мінімальна рентабельна потужність (Wmin) при 

зазначеній схемі придбання сировини та виробництва продукції 

дорівнюватиме: 
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К е.б. = Wфакт /Wmin = 1,74 / 0,91 = 1,9 

 

Мб = 1,74 (т) – 0,91 (т) = 0,83 (т) або 47,7 % від фактичних річних 

обсягів продукції. 

Таким чином, мінімальна рентабельна потужність підприємства, 

виходячи із прогнозних даних, є прийнятною і забезпечує високі показники 

економічної і фінансової стійкості та безпеки підприємства. 

 

 

5.5.6 Показники рентабельності підприємства 

 

         Відносно сталі показники 

За «нульовий» рік приймаємо 2014 р., капітальні витрати за який 

зараховуються до загальних. 

Рівень рентабельності від чистого прибутку по відношенню до 

виробничих фондів (Рвф) на 2015 достатньо високий : 

Рвф  = 203,246 х 100 /207,156  = 98 % 

На четвертий рік: 

Рвф  = 345,923 х 100 /221,86  = 156 % 



 145 

Рентабельність до собівартості від чистого прибутку на 2015 і 

подальші роки є помітно вищою за облікову ставку НБУ (12,5% - згідно 

постанови КабМіну України від 1.04.2014 р.): 

на перший рік : 203,246 х 100 /806,839 = 25,0 % 

на другий рік: 351,046 х 100 /836,924 = 42,0 % 

на четвертий рік (після геолого-економічної оцінки родовища) –  

345,923 х 100 / 873,143 = 40,0 % 

Термін окупності капіталовкладень (Т) розраховується за 

середньовиваженим значенням чистого прибутку: 

Тк =  234,76 : 203,246 = 1,2  роки 

Перелік основних очікуваних техніко-економічних показників 

наведено в Додатку В.15. 

Динамічні показники, отримані за процедурою дисконтування. 

Результати розрахунку динамічних техніко-економічних показників 

експлуатації довільного родовища оніксу, на основі розрахункових техніко-

економічних показників 2015-2025 років, приведено в таблиці 5.3. 

Отримане значення чистого дисконтованого прибутку (ЧДП) на 15-й 

рік експлуатації, при ставці дисконтування 12,5%, що відповідає обліковій 

ставці НБУ на 17.07.2014 р., але без врахування індексу інфляції, дорівнює 

63,12 тис. грн. Чиста дисконтована вартість на 15-й рік експлуатації, за 

ставки дисконтування 12,5 %, дорівнюватиме 1713,9 тис. грн. Розраховане, з 

врахуванням чистого прибутку, амортизаційних відрахувань та інвестицій, 

значення чистого дисконтованого грошового потоку (ЧДГП) на 15-й рік 

експлуатації (при ставці 12,5 %) близьке до визначеної величини ЧДП – 76,5 

тис. грн. (Додаток В.15). Сумарний ЧДГП – 2007,3 тис. грн. При цьому 

сумарна дисконтована інвестиція за 15-річний термін дорівнює 559,65 тис. 

грн., а індекс прибутковості 4. 

Внутрішня норма прибутковості (ВНП), як величина ставки 

дисконту, за якої чиста дисконтована вартість (ЧДВ) дорівнюватиме нулю, 

розрахована методом послідовних наближень з відношення: 
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              (5.7) 

де n1 – ставка дисконту у відсотках, за якою ЧДВ буде більшою за нуль; 

ЧДВ1 – відповідна чиста дисконтована вартість; n2 – ставка дисконту, за якої 

найближче до ЧДВ1 значення ЧДВ2 < 0 (рис.5.2). 
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Рис. 5.2. Графік змін чистої дисконтованої вартості (ЧДВ) за різних ставок 

дисконту для вибору значень ЧДВ до розрахунку внутрішньої норми 

прибутковості. 

 

Внутрішня норма прибутковості, судячи із тенденцій графіку, має 

значення близьке до 53%. 

Таким чином, виходячи із значень розрахункових техніко-економічних 

показників, можна заключити, що робота підприємства є прибутковою і 

рентабельною. Чистий прибуток за рік складатиме близько 350-360 тис. грн, 

що забезпечуватиме високу рентабельність по відношенню до собівартості 

продукції – 25-43%. Термін окупності капіталовкладень складе менше 1 року. 

Внутрішня норма прибутковості сягає близько 53 %. За сумою усіх 

показників робота підприємства з виготовлення продукції з оніксу і її 

реалізація є доцільною та рентабельною (табл. 5.3). 
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          5.6 Маркетингові дослідження карбонатних оніксів  

 

Маркетинг є орієнтацією на споживача. З одного боку маркетинг 

потрібен для цілей всебічного вивчення ринку, попиту на товар, бажання 

покупця, врахування діяльності виробника, а з іншої – призваний активно 

впливати на ці компоненти, а саме вивчати ринок, планувати виробництво 

товарів, знаходити незадоволений попит, вивчати канали і способи 

стимуляції продажу, мати вплив на організацію і управління виробництвом. 

Тобто можна зробити такий висновок, що маркетинг – це основна точка 

дотику фірми з її оточенням. З допомогою маркетингових рішень 

виробництво пристосовує свою продукцію і послуги до потреб і побажанням 

суспільства. Ефективність цього процесу залежить в більшому ступені від 

доступності і задіяності постійного інформаційного звязку від ринку до 

фірми. Це допоможе фірмі судити про існуюче положення і оцінити 

можливості нових дій. 

По даним американських вчених Дж. Р. Еванса і Б. Бермана, маркетинг 

– це передбачення, управління і задоволення попиту на товар, послуги, 

організація людей, територій і ідей з допомогою обміну [23, 137]. 

Попит – кількість товару, котрий буде придбано за деяку прийнятну 

ціну в певному проміжку часу. Згідно закону попиту ціна і величина попиту 

при інших рівних умовах знаходиться в зворотній залежності, тобто чим 

нижча ціна, тим більший попит, і навпаки. Таким чином, ціна є важливим 

фактором, що впливає на попит. До числа нецінових факторів відносяться 

смаки споживача, число покупців, ціни на парні товари, дохід покупців, 

очікування на ринці. 

Під бізнесом в області ювелірного каменю розуміють діяльність по 

видобутку сировини, його обробці (кабошони, огранка) з ціллю виготовлення 

ювелірних вставок, призначених для реалізації споживачам даної продукції і 

отриманням відповідного прибутку. 
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Маркетинг ювелірного каміння ‒ комплексна організація видобутку, 

обробки і продажу дорогоцінного каміння, яка орієнтована на задоволення 

потреб різних груп споживачів і отримання прибутку на основі дослідження і 

прогнозування ринку дорогоцінного каміння, розробка стратегії і тактики 

поведінки на цьому ринку за допомогою маркетингових програм. В них 

закладені заходи по вивченню споживача, конкурентів і конкуренції, 

забезпечення цінової політики, формування попиту, стимулювання продажу і 

реклами, а також оптимізація каналів товароруху і організації продажу. 

Маркетинг як механізм ринкової економіки є в певному сенсі філософією 

виробництва, яка повністю підпорядкована умовам і вимогам ринку, і 

представляє єдиний ланцюг від науково-дослідницьких робіт до продажу і 

сервісу. Ринок під впливом широкого спектру економічних, політичних, 

науково-технічних і соціальних факторів знаходиться в постійному 

динамічному розвитку. 

 

5.6.1 Маркетинг на виставках-ярмарках при опитуванні покупців 

 

Про стан ринку дорогоцінного каміння можна судити по щорічним 

виставкам-ярмаркам. Вони відображають його дійсність і показують 

тенденції, що можливі в майбутньому. Особливістю кожної виставки є 

можливість зустрітися одразу з багатьма товаровиробниками. На виставках-

ярмарках природного каміння зазвичай представлений самий різний товар: 

сировина, оброблена продукція, колекційні мінерали, ювелірні вироби, 

обладнання та багато іншого. Таким чином, відвідавши виставку-ярмарку 

природного каміння, за короткий проміжок часу можна вивчити ринок, 

встановити ділові відношення, придбати потрібний товар, а головне провести 

маркетингове вивчення. 

На американському континенті світу відома виставка самоцвітів в 

Тусоні і ювелірна виставка «JA International Jewelry Show» , а в Європі – 



 150

виставки «Intergem», «Vicenza Oro», «Mineralientage Muenchen», «Basel». В 

Азії найбільш відомими є міжнародні виставки дорогоцінного каміння, 

ювелірних виробів і годинників в Тайланді і Гонконгі. В Україні також 

проходять виставки ювелірного каміння. Найбільш відомими є виставками 

Ювелір Експо та Україна самоцвітна. Маркетингове опитування проводилося 

на щомісячній виставці-ярмарку Україна самоцвітна (рис. 5.3). 

Кількість людей, що відвідують виставки дорогоцінного каміння з 

кожним роком збільшується, це говорить про те, що культура використання 

каміння набирає обертів і приємно впливає на естетичний погляд людей. 

Кількість відвідувачів виставки "Україна 

Самоцвітна"
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Рис. 5.3 Кількість відвідувачів виставки Україна Самоцвітна з 2007 по 2015 

роки 

Для проведення маркетингу на виставках-ярмарках автором було 

вибрано найбільш популярні категорії товару, мотивацію покупки, вивчався 

попит по віковим групам, опитували жінок і чоловіків, а також по 

соціальному положенню покупців та інше. 

Були проаналізовані основні позиції, які представляли інтереси як для 

організаторів виставки, так і для товаровиробників ювелірної та сувенірної 

продукції, вік покупців даної продукції, їх соціальне положення, попит на 
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природне каміння. Крім того задавалися питання, котрі стосувалися 

мотиву відвідування виставки, ціль придбання виробів з природного каменю 

та інше. 

В анкетуванні приймали участь понад 3 тисяч чоловік, серед яких 65% 

жінок і 35% чоловіків. 

Основні покупці виробів віком до 50 років (92% респондетів). По 

соціальному положенню купують вироби в більшості державні працівники, 

студенти, бізнесмени (87% респондентів). 

Далі серед опитуваних відвідувачів задавались питання стосовно того 

яка їх ціль відвідування виставок з каміння. 55% відвідують виставки з ціллю 

придбати вироби з дорогоцінного каміння. 45% приходять для того, щоб 

подивитись на розмаїття виробів з дорогоцінного каміння. 

Також було проведено опитування стосовно стилю виробів з 

природного каменю. Більшість опитуваних хотіли б придбати вироби 

класичного стилю та авторські (ексклюзивні) роботи, а також сучасні вироби. 

Деякі опитувані відповіли, що для них стиль не має значення (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4 Попит споживачів по стилю виробів з природного каміння 

 

Основним аргументом відвідування виставок-ярмарок % респондентів 

називають отриманням естетичного задоволення, інші % купують вироби з 

природного каміння. При виборі виробу люди звертають увагу в першу чергу 

на дизайн, а потім на ціну. 
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Завдяки опитуванню було зрозуміло, що з природним камінням 

люди можуть ознайомитися завдяки ювелірним магазинам, виставкам-

ярмаркам та інтернету. 

Аналіз попиту на карбонатний онікс Волино-Поділля серед опитуваних 

людей серед інших природних каменів приведений на рис. 5.5 

 

Рис. 5.5 Попит споживачів на карбонатний онікс Волино-Поділля серед 

інших природних каменів 

Згідно законодавству України в сфері видобування, обробки, 

виготовлення і продажу дорогоцінного каміння, для підготовки необхідних 

документів видобутку, виробництва і реалізації повинні бути розроблені і 

зроблені наступні дії: 

1) правові основи огранізації виробництва: 

- отримання ліцензій- на видобуток сировини, виготовлення виробів і 

торгівлю виробами із дорогоцінного каміння; 

- отримати дозвіл на початок роботи від Держкомітету подогляду за 

охороною праці; 

- подати до Державного гемологічного центру України відомості про 

основні і супутні види сировини з метою проведення їх експертизи і 

контролю якості; 

- подати відповідні матеріали для внесення в Реєстр природного 

каміння України. 
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2) продумано і розроблено основні дії для отримання (видобутку) 

самоцвіту: 

- розробити технічні критерії; 

- розробити економічні критерії; 

- розробити проект видобутку мінеральної сировини; 

- розробити технологічний регламент, що містить вимоги до рівня 

технологій, комплексу технологічного обладнання, умови ефективної і 

безпечної його експлуатації; 

- мати обладнання для видобутку та транспорт для перевезення 

сирвини; 

- мати кваліфікованих спеціалістів по видобутку мінеральної сировини; 

- розробити схему вилучення самоцвіту, їх лома та відходів, норми 

втрат сировини при виконанні певних робіт; 

- забезпечити цілісність в процесі видобутку, переробки, реалізації і 

перевезення самоцвіту. 

3) при обробці та виготовленні виробів з оніксів: 

- розробка технічних і технологічних особливостей; 

- розробка економічних особливостей; 

- розробити інструкцію по виробництву; 

- забезпечити підрахунки, збор лома і відходів; 

- розробити норми втрат; 

- мати приміщення для переробки і виготовлення предметів з оніксу; 

- мати всі необхідні засоби для обробки каміння; 

- мати кваліфікованих майстрів, які будуть робити якісні вироби з 

оніксів. 

4) збут та логістика: 

- приймати участь у виставках-ярмарках; 

- розповсюдження через магазини; 

- розповсюдження через інтернет- магазини. 
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          5.7 Можливі шляхи ефективного використання карбонатних оніксів 

Волино-Поділля 

 

 

В даному розділі розглянуті шляхи можливого використання 

карбонатних оніксів Волино-Поділля в умовах ринкових відносин. Вище 

автором вже наводились основні закономірності поширення карбонатних 

оніксів в осадових комплексах України, розглянуто їх культуру використання 

та наведені гемологічні властивості оніксів з деяких проявів. 

Карбонатний онікс є одним із поширених видів каменебарвної 

сировини. Він використовується людиною з давніх часів і не втратив 

популярності нині. Така популярність оніксу пов’язана, перш за все, з 

легкістю в обробці, гарною блочністю та декоративністю. Всі онікси, 

незалежно від забарвлення, просвічуються в тонких зрізах, що підсилює їх 

декоративні властивості та розширює шляхи використання. 

Карбонатні онікси мають гідротермальне, інфільтраційно-гідрогенне 

походження. 

Родовища карбонатних оніксів зосереджені в багатьох країнах світу. 

Популярністю на світовому ринку користуються онікси з Ірану, Пакистану, 

Туркменістану. Останнім часом особливо широкого розвитку набули вироби 

з пакистанського оніксу. З нього сьогодні виробляються понад 40 видів 

продукції каменерізного мистецтва, які користуються підвищеним попитом. 

В Україні поклади мармурового оніксу поширені у Криму та на 

території Волино-Подільської плити. Більшість проявів оніксу Криму 

пов’язано з карстовими процесами Гірського Криму і знаходяться в межах 

заповідних зон, тому розробка їх маловірогідна. 

На території Волино-Поділля встановлено понад 30 проявів 

карбонатного оніксу та підраховані запаси одного родовища - Калюсик. 
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Основні ділянки оніксової мінералізації охоплюють Товтрове пасмо 

і територію на схід від нього. Вони пов’язані з відкладами нижнього сармату, 

що складені фаціями різноманітних біогенних вапняків та мають екзогенне 

походження. Онікси розкриваються річковою сіткою та місцевими кар’єрами 

з видобутку будівельних матеріалів. Часто відклади з оніксами виходять на 

денну поверхню. 

Карбонатний онікс серед вапняків залягає у вигляді субвертикальних 

жил потужністю від декількох сантиметрів до півметра і більше, натьоків та 

сталактитів на стінках відкритих тріщин. Загальний азимут простягання 

оніксових жил – орієнтований переважно на північний- захід і південний- 

схід. Протяжність жил на глибину до десяти і більше метрів. 

Карбонатні онікси в жилах мають чіткий контакт з вміщуючими 

породами і подібну для всіх проявів будову, а саме малопотужні жили, як 

правило, заповнені оніксом повністю, а в роздувах часто спостерігаються 

порожнини та ділянки розкристалізації. 

Нами досліджено всі доступні для поверхневого спостереження прояви, 

відібрані зразки та проведено їх вивчення. З типових різновидів карбонатних 

оніксів зроблені експериментальні вироби [97]. 

Результати досліджень зводяться до наступного: 

Карбонатні онікси Волино-Поділля складені на 96% - 99% з кальциту. 

В якості домішок присутні дисперсний і уламковий матеріал. Кальцит 

складає основну криптокристалічну масу, окремі зерна, агрегати, 

індивідуальні кристали. Дисперсний матеріал складено у різних 

співвідношеннях органічною речовиною, гідроксидами заліза і марганцю, 

глинистими мінералами. Він впливає на текстуру і забарвлення оніксу. 

Теригенний матеріал представлений уламками вапняків, глин, детриту, 

окремих зерен кварцу. 

За забарвленням серед досліджених оніксів виділено три основні 

кольори: жовтий, медовий та коричневий, що мають численні відтінки. 
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Середня блочність карбонатних оніксів з проявів Волино- Поділля 

невисока. Найбільш оптимальні розміри бездефектних ділянок становлять від 

15×20×30 мм до 30×50×50 мм, що майже в два рази менше ніж в оніксах з 

відомих в радянські часи родовищ - Карлюкського і Кумишканського. 

Технологічні властивості оніксів Волино-Поділля в цілому мають 

позитивні характеристики. Вони добре обробляються методом точіння, 

шліфування, різання, свердлення. При поліруванні їх поверхня набуває 

скляного блиску з м’яким восковим відтінком. 

Онікс відносно м’який (його твердість за шкалою Маоса близько 3), з 

низькою абразивною здатністю камінь. Це дозволяє ефективно 

використовувати для механічної обробки не тільки алмазні, а й твердосплавні 

інструменти. Достатньо висока в’язкість оніксу дозволяє отримати пластинки 

товщиною до 2 – 3 мм та можливість виробляти фігури обертання на 

токарних верстатах. 

Важливе значення має кваліфікація майстра, який буде виготовляти 

вироби з даного каменю, оскільки для найбільш повного розкриття 

декоративних властивостей бажано робити індивідуальний дизайн. Отже 

відбір заготовок і розмітка – є найбільш відповідальними операціями. 

Особливо важливим є первинне сортування, коли приймається рішення 

щодо форми майбутнього виробу. Саме вони визначають декоративні і 

художні якості майбутнього виробу. Для того щоб краще оцінити колір і 

малюнок каменю, його зазвичай змочують водою. Змочена поверхня має 

вигляд полірованої і найбільш точно характеризує природне забарвлення і 

тональність каменю. 

При розмітці та розрізанні також необхідно враховувати текстурну 

композицію каменю та розмір текстуроутворюючих елементів (рис. 5.6). Це 

дасть можливість отримати максимальний естетичний ефект. 
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Рис. 5.6 Карбонатний онікс розрізаний за різними направленнями 

 

Перспективи використання цього самоцвіту перш за все ми пов’язуємо 

з попутнім видобутком його при розробці будівельниих матеріалів, а також 

відбору з відслонень. 

Маркетингові дослідження показали, що сьогодні вироби з 

карбонатного оніксу досить популярні, а експериментальні роботи з них 

довели, що його можна використовувати для виготовлення намиста, сережок, 

кулонів, браслетів, брошок, а також різноманітних виробів у формі тіл 

обертання, шкатулок, письмових приладів, підставок для запальничок та 

годинників, скульптурних та мозаїчних предметів, підсвічників тощо (рис. 

5.7). За допомогою карбонатного оніксу можна прикрасити інтер`єр дому, 

фасад будинку, а також використати його в ландшафтному дизайні. 
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Рис. 5.7 Підсвічник з карбонатного оніксу прояву Лисець            

Зараз в ННІ «Інститут геології» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка проводяться численні дослідження геології та 

гемології оніксів Волино- Поділля. Розробляється їх класифікація та методи 

облагородження. Експериментально зроблені художні вироби (рис. 5.8 – 

5.14). Є великі сподівання, що в майбутньому цей чудовий самоцвіт знайде 

гідне місце серед інших природних каменів, а вироби з нього стануть 

популярними як в Україні так і за її межами. 

 

Рис. 5.8 Пірамідка з оніксу медового кольору 
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Рис. 5.9 Сережки з оніксу жовтого і медово-жовтого кольору 

 

 

Рис. 5.10 Яйце з оніксу коричневого і жовтого кольорів 

 

Рис. 5.11 Кабашони з медового та коричневого оніксів 
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Рис. 5.12 Шкатулка з медового оніксу 

 

 

Рис. 5.13 Підставка для кам’яного ножа з медово-жовтого оніксу 

 

Рис. 5.14 Фрагмент кам’яної квітки з медово- жовтого оніксу (автор 

Касьяненко К.) 
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За розрахунками вихід придатного при обробці оніксу складає від 

40% до 50%. Некондиційні залишки можна використовувати для 

виготовлення мозаїки, крошки для виробництва декоративної плитки. Отже, 

вихідна сировина карбонатних оніксів при комплексному підході до 

використання може мати досить суттєвий прибуток. 

Ця теза може бути підсилена тим, що територія поширення 

карбонатного оніксу не являє собою промислову частину Волино-Поділля, а 

знаходиться в сільській місцевості, де на даний момент досить актуальною є 

проблема працевлаштування. Якщо б місцеве населення опанувало 

виготовлення з оніксу вироби ручної роботи, то мало б з цього не поганий 

прибуток. Прикладом успішного розвитку кустарного каменерізного 

мистецтва в сільській місцевості є селища в Кунгурському районі Пермської 

області, де місцеве населення в домашніх умовах обробляють гіпс-селеніт. 

Цим ремеслом займаються цілі родини, створюючи сімейний бізнес. 

Слід відмітити, що карбонатний онікс Волино-Поділля є екологічно 

чистою сировиною і її можна використовувати без обмежень. 

Отже, карбонатні онікси Волино-Поділля в нинішніх умовах ринкової 

економіки можна раціонально використовувати для виробництва 

непромисловим методом різноманітної каменерізної продукції сувенірного та 

галантерейного призначення. 
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Висновки до Розділу 5 

        1) За якісними і кількісними геолого-промисловими характеристиками 

найбільш перспективними для подальшого освоєння є Віньківці, Лисець, 

Великокужелівський, Демківці, Яцківці. За кількістю оцінених ресурсів 

відзначаються прояви Віньківці, Лисець, Млаки, Великокужелівський; за 

параметром середнього вмісту оніксу в масиві вапняку найкращі 

характеристики мають Млаки, Говорівський, Немійський, Виноградівський. 

За показниками декоративності і якості сировини найкращими є родовище 

Калюсик, прояви Віньківці, Великокужелівський, Лисець, Яцківці. 

2) Обраховано ресурси найперспективніших проявів карбонатних 

оніксів та доведено, що дана сировина в умовах ринкової економіки є 

рентабельною. Підраховані прогнозні і перспективні ресурси карбонатних 

оніксів за допомогою прямого розрахунку складають 6,5 млн. т, а прогнозні і 

перспективні ресурси із використанням методу аналогії (родовище аналог 

Калюсик) складають 1,7 млн. т. Проведено маркетингові дослідження та 

оцінено споживчі якості карбонатних оніксів на ринку коштовного та 

напівкоштовного ринку України. 

3) Обраховано бізнес-план каменебарвного підприємства. Із значень 

розрахункових техніко-економічних показників, можна заключити, що 

підприємство є прибутковим і рентабельним. Чистий прибуток за рік 

складатиме близько 350-360 тис. грн, що забезпечуватиме високу 

рентабельність по відношенню до собівартості продукції – 25-43%. Термін 

окупності капіталовкладень складе менше 1 року. Внутрішня норма 

прибутковості сягає близько 53 %. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Всі відомі прояви карбонатного оніксу Волино-Поділля локалізовані 

в товщах неогенових вапняків (караган-конського і нижньої частини 

сарматського регіоярусів). Сприятливим фактором для утворення проявів 

карбонатного оніксу є широке розповсюдження неотектонічних рухів, які 

проявлялися у межах тектонічних зон, що проходять через територію 

південної частини Хмельницької і Вінницької областей. 

2. Прояви карбонатного оніксу Волино-Поділля мають інфільтраційно-

гідрогенне походження. Вони утворились за рахунок хімічного осадження 

бікарбонату кальцію із холодних інфільтраційних розчинів, що циркулюють 

у товщах вапнякових порід. 

3. Оніксова мінералізація на досліджених проявах зустрічається у трьох 

морфологічних формах: натьоки, жили, сталактити. Це у відсотковому 

співвідношенні складає приблизно 60 : 35 : 5. Потужність натьоків у верхніх 

частинах жил становить від кількох мм до 10 см, а в нижній частині – від 5 до 

30 см (в окремих місцях до 50 см). Внутрішня будова натьоків шарувато-

зональна зі слабко-хвилястою текстурою. Потужність жил становить до 20-40 

см, протяжність від 3 до 10 м. Потужність роздувів в оніксу сягає 30-50 см. 

Довжина сталактитових утворень сягає 5 см, а діаметр від 1,5 до 2 см. 

4. Карбонатні онікси Волино-Поділля на 98 - 100% складаються з 

кальциту. В якості домішок у складі карбонатних оніксів виявлено 

теригенно-уламковий і дисперсний матеріал, кількість яких становить до 2%. 

Теригенно-уламковий матеріал поширений в карбонатних оніксах 

тріщинного типу і представлений уламками вміщуючих гірських порід 

(вапняків, глини), детриту, окремих зерен кварцу. Дисперсний матеріал 

представлений у різних співвідношеннях гідроксидами заліза і марганцю, 

органічною речовиною, глинистими матеріалами. 
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5. На декоративні властивості карбонатних оніксів Волино-Поділля 

впливають наступні параметрами: забарвлення, структура, текстура, 

насиченість кольору, прозорість, блиск. За забарвленням виділені три 

різновиди: коричневі, медові та жовті. На коричневі онікси відводиться 65%, 

медові близько 25-27%, а жовті до 10%. Теригенно-уламковий матеріал 

суттєво знижує декоративні характеристики та якість оніксів. Розроблено 

дизайн та номенклатуру експериментальних виробів з карбонатних оніксів 

Волино-Поділля. 

6. Обраховано бізнес-план каменебарвного підприємства. Із значень 

розрахункових техніко-економічних показників можна заключити, що 

підприємство є прибутковим і рентабельним. Чистий прибуток за рік 

складатиме близько 350-360 тис. грн, що забезпечуватиме високу 

рентабельність по відношенню до собівартості продукції, яка становить 25-

43%. Внутрішня норма прибутковості становить близько 53 %.  

7. Обраховано ресурси найперспективніших проявів карбонатних 

оніксів та доведено, що дана сировина в умовах ринкової економіки є 

рентабельною для видобування і обробки. Прогнозні ресурси карбонатних 

оніксів за допомогою прямого розрахунку складають 6,5 млн. т, а прогнозні і 

перспективні ресурси із використанням методу аналогії (родовище аналог 

Калюсик) складають 1,7 млн. т. Маркетинговими дослідженнями доведено 

значний попит на ювелірно-галантерейні вироби з карбонатних оніксів на 

ринку коштовного та напівкоштовного ринку України.  
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Додаток А 

 

Додаток А. 1  

 

Схема рельєфу домезозойської поверхні досліджуваної території [32] 

 

 

Додаток А. 2  

Схема рельєфу сарматських вапняків на досліджуваній території [32] 
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Додатокок А. 3  

 

Геологічна схема району поширення карбонатних оніксів Волино-Поділля 
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Продовження Додатку А. 3 

 

Умовні позначення до геологічної схеми району поширення карбонатних 

оніксів Волино-Поділля 
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Продовження Додатку А. 3 

 

 

Примітка: схема складена за матеріалами Е.Я. Жовинського (1967), 

В.А.Веліканова (1968), Ю.К. Пийяра (1972), В.Я. Іванченко (1980), 

П.Ф.Брацлавського (1983), М.В. Криницької (2002), В.А. Нестеровського 

(2006) та з уточненнями автора [81]. 
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Рисунок А. 4  

 

Границі Сарматського моря в межах території сучасної України (ранній, 

середній сармат) 

 

 Умовні позначення: 1 – суходiл; 2 – пiдвищений суходiл; 3 – гори; 4 – 

море; 5 – геолого-тектонічні структури; 6 – границi структур [2]. 

Геолого-тектонічні структури: I - Український щит, II - Волино-

Одеська монокліналь, III - Волинське палеозойське підняття, IV - Львівський 

палеозойський прогин, V - Передкарпатський альпійський прогин, VI - 

Складчасті Карпати, VII - Закарпатський внутрішній альпійський прогин. 
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Додаток А. 5  

 

Границі Сарматського моря в межах території сучасної України (пізній 

сармат) 

 

          Умовні позначення: 1 – суходiл; 2 – пiдвищений суходiл; 3 – гори; 4 – 

море; 5 – геолого-тектонічні структури; 6 – границi структур [2]. 

Геолого-тектонічні структури: I - Український щит, II - Волино-

Одеська монокліналь, III - Волинське палеозойське підняття, IV - Львівський 

палеозойський прогин, V - Передкарпатський альпійський прогин, VI - 

Складчасті Карпати,  VII - Закарпатський внутрішній альпійський прогин. 
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Додаток А. 6 

 

Границі Сарматського моря в межах території сучасної України 

(меотичний вік) 

 

         Умовні позначення: 1 – суходiл; 2 – пiдвищений суходiл; 3 – гори; 4 – 

море; 5 – геолого-тектонічні структури; 6 – границi [2]. 

Геолого-тектонічні структури: I - Український щит, II - Волино-

Одеська монокліналь, III - Волинське палеозойське підняття, IV - Львівський 

палеозойський прогин, V - Передкарпатський альпійський прогин, VI - 

Складчасті Карпати, VII - Закарпатський внутрішній альпійський прогин.



Масштаб 1:500 000

Масштаб 1:500 000

ДЕРЖАВНА ГЕОЛОГІЧНА КАРТА УКРАЇНИ 

ГЕОЛОГІЧНА КАРТА І КАРТА КОРИСНИХ КОПАЛИН ДОЧЕТВЕРТИННИХ УТВОРЕНЬ
Волино-Подільська серія

M-35-XXVIII(Бар),M-35-XXXIV (Могилів-Подільський)

СТРАТИГРАФІЧНА КОЛОНКА
ДО ГЕОЛОГІЧНОЇ КАРТИ ДОЧЕТВЕРТИННИХ УТВОРЕНЬ M-35-XXVIII(Бар),M-35-XXXIV (Могилів-Подільський) 

Додаток А.7
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Додаток Б  

 

Додаток Б.1 

Розшифровка рентгенограм карбонатних оніксів Волино-Поділля 

       №1 (13/1б)       №2 (9/2ж)       №3 (4/6к) 

Іотн.      D Іотн.       d Іотн.       D 

10 3,82* 10 3,82* 10 3,82* 

5 3,33* 7 3,33* 2 3,33* 

100 3,01* 100 3,01* 100 3,01* 

12 2,83* 12 2,83* 12 2,83* 

25 2,48* 25 2,48* 25 2,48* 

28 2,27* 28 2,27* 28 2,27* 

25 2,08* 25 2,08* 25 2,08* 

10 1,92* 10 1,92* 10 1,92* 

30 1,90* 30 1,90* 30 1,90* 

30 1,86* 30 1,86* 30 1,86* 

5 1,62* 5 1,62* 5 1,62* 

10 1,60* 10 1,60* 10 1,60* 

10 1,52* 10 1,52* 10 1,52* 

20 1,50* 20 1,50* 20 1,50* 

5 1,46* 5 1,46* 5 1,46* 

       *Кальцит        *Кальцит        *Кальцит 

          CaCO3           CaCO3           CaCO3 

       Кварц SiO2        Кварц SiO2        Кварц SiO2 

Рентгеноструктурний аналіз виконувався в Інституті геохімії, мінералогії та 

рудоутворення НАН України (аналітик – канд. геол.-мін. наук О.Є. 

Гречановська). Вимірювання проводились на дифрактометрі ДРОН-2 з 

мідним випромінюванням (CuKα=1,54178 Å) 
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Додаток Б.4 

 

Хімічний склад карбонатних оніксів Волино-Поділля (групи кальциту) (%) 

Номер зразка CaO MgO Fe2O3 MnO CO2 

Колір 

зразка 

1_10 55,22 0,26 0,05 0,01 43,68 Коричневий 

2_10 56,08 0,23 0,05 0,01 41,77 

жовто-

коричневий 

3_10 55,63 0,77 0,05 0,01 42,75 Жовтий 

4_10 55,32 0,31 0,05 0,01 42,69 Коричневий 

5_10 55,46 0,28 0,04 0,01 42,62 Коричневий 

6_10 53,83 0,4 2,02 0,09 42,56 

зелено-

коричневий 

7_10 53,85 1,44 0,09 0,01 43,03 Коричневий 

8_10 53,78 0,4 2,25 0,13 42,56 

зелено-

коричневий 

9_10 52,86 0,52 2,39 0,11 42,75 

зелено-

коричневий 

 

Силікатний аналіз проводився в геохімічній лабораторії КНУ імені Тараса 

Шевченка на багатоканальному рентгенівському спектрометрі СЕРМ – 25 за 

методом фундаментальних параметрів (аналітик В.В. Загородній) 
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Додаток В.5 

 

Карбонатний онікс (Шліф Е – 1, збільшення 60) 

a) в схрещених ніколях 

 

б) в паралельних ніколях 

Мінеральний склад: кальцит (98%) 

                                  вапняк (1%) 

                                  рідкісні зерна кварцу (1%) 

Кальцит представлений у вигляді криптокристалічної маси. Текстура –

смугаста. Структура – криптокристалічна, розмір індивідів – 0,001 – 0,0001 

мм.. Структура агрегатів – радіально – промениста. Онікс медовий. 
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Додаток Б.6 

 

Карбонатний онікс (Шліф Е – 2, збільшення 60) 

a) в схрещених ніколях 

 

б) в паралельних ніколях 

Мінеральний склад: кальцит (98%) 

                                  включення вапняку (1%) 

                                  глиниста речовина (1%) 

Кальцит представлений у вигляді криптокристалічної маси. Текстура – 

масивна, пориста. Структура – криптокристалічна, розмір індивідів – 0,001 – 

0,0001 мм. Онікс жовто – коричневий. 
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Додаток Б. 7 

 

Карбонатний онікс (Шліф Е – 3, збільшення 60) 

a) в схрещених ніколях 

 

б) в паралельних ніколях 

Мінеральний склад: кальцит (98%) 

                                  вапняк (1%) 

                                  глина (1%) 

Кальцит представлений у вигляді криптокристалічної маси та агрегатів. 

Текстура – однорідно - смужкувата. Структура – криптокристалічна, розмір 

індивідів – 0,001 – 0,0001 мм., нерівномірнозерниста. Структура агрегатів – 

снопоподібна. Онікс жовтий напівпрозорий. 
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Додаток Б. 8 

 

Карбонатний онікс (Шліф Е – 4, збільшення 60) 

a) в схрещених ніколях 

 

б) в паралельних ніколях 

Мінеральний склад: кальцит (97%) 

                                 глинисті і вапнякові включення (2%) 

                                 теригенний кварц (1%) 

Кальцит  криптокристалічний, розмір індивідів – 0,001 – 0,0001 мм., 

різнозернистий. Текстура – хвиляста, плямиста. Структура 
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криптокристалічна, дрібнозерниста. Структура агрегатів – радіально – 

промениста. Онікс коричневий. 

 

Додаток Б. 9 

 

Карбонатний онікс (Шліф Е – 5, збільшення 60) 

a) в схрещених ніколях 

 

б) в паралельних ніколях 

Мінеральний склад: кальцит (97%) 

                                 глинисті і вапнякові включення (2%) 

                                 теригенний кварц (1%) 
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Кальцит криптокристалічний, розмір індивідів – 0,001 – 0,0001 мм., 

різнозернестий. Текстура – хвиляста, плямиста. Структура – дрібно - 

середньозерниста. Структура агрегатів – радіально – промениста. Онікс 

коричневий. 

  

Додаток Б. 10 

 

Карбонатний онікс (Шліф Е – 7, збільшення 60) 

a) в схрещених ніколях 

 

 

б) в паралельних ніколях 
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Мінеральний склад: кальцит (98%) 

                                 глинисті і вапнякові включення (1%) 

                                 зерна кварцу (1%) 

Кальцит представлений у вигляді криптокристалічної маси, розмір 

індивідів – 0,001 – 0,0001 мм. Текстура – хвиляста. Структура – 

криптокристлічна. Онікс коричневий 

 

Каталог зразків 

 

Е – 1 – онікс коричневий хвилясто – смугастий (прояв Велика- 

Кужелева). 

Е –  2 – онікс жовто – коричневий (прояв Віньківці). 

Е – 3 – онікс жовтий напівпрозорий зі слабко вираженою           

зональністю (прояв Лисець). 

Е – 4 – онікс коричневий із горизонтальною зональністю (нижня 

частина жили (родовище Калюсик)). 

Е – 5 – онікс коричневий із горизонтальною зональністю (верхня 

частина жили (родовище Калюсик)). 

Е – 7 – онікс коричневий (родовище Калюсик). 
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Додаток В 

 

Додаток В.1 

 

Виробничі потужності підприємства 

Вид продукцІЇ 

Тривалість 

виробничого 

циклу 

Кількість 

виробничих 

циклів  

Средняя 

витрата 

матеріалу 

Річнй оборот 

продукції   

(фізичний об'єм на 

одну виробничу 

установку) 

Кількість 

 

виробничих 

установок 

Загальний 

оборот 

продукції  

в цілому по 

підприємству 

  

Днів на 

одиницю 

продукції в рік 

кг на одну 

одиницю 

продукції кг Штук Кг 

Галтовка 2,40 150 1,000 150,0 1 150,0 

Кабошони 0,20 1 800 0,020 36,0 3 108,0 

Вставки в 

сережки 0,25 1 440 0,005 6,5 4 25,9 

Пірамида 0,50 720 0,087 62,3 3 186,8 

Яйце 3,00 120 0,116 13,9 3 41,8 

Шкатулка 5,00 72 0,600 43,2 3 129,6 

Підсвічник 1,00 360 0,400 144,0 2 288,0 

Підставки під 

вироби 0,50 720 0,450 324,0 1 324,0 

Колекційний 

матеріал 0,50 720 0,400 288,0 1 288,0 

Всього - - - 1 067,9 - 1 542,1 
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Додаток В.2  

Розподіл продукції підприємства з обробки каменю на перший рік: 

кількість сировини 1,5 т 

Вид продукції Обсяг продукції Обсяги технологіч-

них відходів (пере-

важно  крошка) 

Всього 

витраче

но 

матеріа-

лу, т 

Вартість 

продукції

, тис. грн. 

т (штук) % від сировини, 

що припадає на 

даний вид 

продукції 

т % 

Галтовка 0,294 98 0,006 2 0,3 300,0 

Кабошони 0,04 

(4250) 

75 0,013 25 0,053 160,0 

кабошони під 

сережки 

0,02 

(4400) 

30 0,047 70 0,067 300,0 

Пірамідка 0,173 

(2000) 

70 0,07 30 0,243 70,0 

Яйце 0,035 

(300) 

55 0,029 45 0,064 21,0 

Шкатулка 0,092 

(153) 

80 0,023 20 0,115 45,9 

Підсвічник 0,12 

(300) 

85 0,02 15 0,14 39,0 

Підставка під 

сувеніри 

0,27 

(600) 

93 0,02 7 0,29 48,6 

Колекційна 

продукція 

0,180 

(450) 

94 0,012 6 0,192 61,5 

Всього 1,224 83,6 0,240 16,4 1,464 1046,0 

В т.ч. крошка  

(на добрива) 

- - 0,232 17,3 - 3,3 

Необроблений 

камінь 

0,036 

 

100 - - 0,036 5,4 

Всього 1,260 84,8 0,240 15,2 1,5 1054,7 
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Додаток В.3  

Розподіл продукції підприємства з обробки каменю на другий рік: 

кількість сировини 1,75 т 

Вид продукції Обсяг продукції Обсяги технологіч-

них відходів (пере-

важно крошка) 

Всього 

витраче

но 

матеріа-

лу, т 

Вартість 

продукції

, тис. грн. 

Т 

(штук) 

% від сировини, 

що припадає на 

даний вид 

продукції 

т % 

Галтовка 0,294 98 0,006 2 0,3 300,0 

Кабошони 0,056 

(5770) 

75 0,019 25,3 0,075 239,92 

кабошони під 

сережки 

0,0255 

(5650) 

30 0,055 68,3 0,081 385,2 

Пірамідка 0,19445 

(2252) 

70 0,071 26,7 0,265 90,08 

Яйце 0,0465 

(400) 

55 0,036 43,6 0,083 28,0 

Шкатулка 0,12225

(204) 

80 0,028 18,6 0,150 61,2 

підсвічник 0,2208 

(550) 

85 0,034 13,3 0,255 72,0 

підставка під 

сувеніри 

0,28 

(620) 

93 0,022 7,3 0,302 49,63 

Всього 1,239 82,09 0,271 17,9 1,51 1190,03 

В т.ч. крошка  

(на добрива та 

виготовлення 

пасти) 

- - 0,261 17,3 - 3,0 

Необроблений 

камінь 

0,240 100 - - 0,240 36,0 

Всього 1,479 84,8 0,271 15,2 1,75 1265,03 
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Додаток В.4 

Перспективний план видобутку оніксу за 10-річний цикл (2015 – 

перший рік) 

Роки Річний 

видобуток,  

т 

Незворотні 

технологічні втрати 

сировини 

та продукції під час 

транспортування та 

обробки 

(галтовка тощо), 

т/рік / % 

Відпуск на 

сторону у 

вигляді 

необробле-

ного 

каменю 

Вторинна 

сировина, або 

відходи у вигляді 

крошки, які 

можуть бути 

використані т/рік 

/ % 

Вихід 

готової 

продукції, 

в т.ч. 

«крошки» 

т/рік / % 

2015 1,5 0,008 / 0,5 0,036 / 2,4 0,240 / 16,0 1,492 / 99,5 

2016 1,75 0,01 / 0,6 0,240 / 13,7 0,261 / 14,9 1,74 /99,4 

2017 1,75 0,01 / 0,6 0,200 / 11,4 0,270 / 15,4 1,74 /99,4 

2018-

2024 

1,75 0,015 / 0,86 0,175 / 10,0 0,280 / 16,0 1,74 /99,4 

 

Додаток В.5 

Основні виробничі фонди та амортизаційні відрахування, за перший рік 

роботи підприємства, тис. грн. 

Групи основних матеріальних засобів 

та нематеріальних витрат 

Кількість Початкова 

загальна вартість 

на 2015 р. 

Амортизація 

Верстат  з розпилювання каменю  1 25,0 2,5 

фрезерно-окантовувальний верстат 1 27,0 2,7 

шліфувально-полірувальна машина 4 3,76 0,376 
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Галтовочна установка 2 17,0 1,7 

Ограночний станок 2 34,0 3,4 

Всього основних фондів 10 106,76 10,676 

 

 

Додаток В.6 

Нематеріальні активи, пов’язані з вартісною оцінкою родовища оніксу, тис. 

грн. 

№ Назва витрат 
Сума, 

тис. грн 

Рік 

1. Реєстрація та оформлення приватного підприємства 32,0 2015 

2. Придбання геологічної інформації 9,35 2017 

3. Реєстрація робіт з геологічного вивчення надр 0,65 2017 

4. 

Спеціальний дозвіл на користування надрами з метою 

геологічного вивчення, у т.ч. дослідно-промислової 

експлуатації 

43,0 

 

2017 

5. 
Геолого-економічне вивчення родовища онікса з 

оцінкою запасів за промисловими категоріями 

100,0 2017 

90,0 2018 

6. Розгляд в ДКЗ України 87,0 2018 

7. 

Витрати на спеціальний дозвіл на користування 

надрами з метою промислової експлуатації 15 років 

(орієнтовно) 

105,0 

2019 

Разом  467,0 
2015-

2019 
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Додаток В.7  

Перелік робітників малого підприємства  з обробки онікса та виготовлення 

сувенірної продукції на перший рік роботи підприємства 

№№ Спеціалісти кількість Ставка Тарифна ставка з 

нарахуваннями тис. 

грн. 

Фонд заробітної 

плати за рік без 

нарахувань, тис. грн.. 

Робітники основного виробництва 

1 Майстер з обробки 

каменю 

4 Повна 5,092 182,4 

2 Технолог і зав. 

Виробництвом 

1 Повна 4,692 40,8 

3 Художник –дизайнер 1 Повна 3,017 26,4 

Всього    249,6 

Допоміжні служби 

4 Водій –експедитор 1 Повна 4,554 39,6 

5 Наладчик приладів 1 ½ 2,484 21,6 

6 Прибиральниця 1 ½ 1,656 14,4 

Всього    75,6 

Адміністративні служби 

7 Директор 1 Повна 5,253 45,68 

8 Бухгалтер 1 ½ 2,484 21,6 

 Всього  10  23,979 346,8 
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Додаток В.8 

Прогнозний розподіл загальних річних валових витрат на виготовлення 

готової продукції за перший рік 

№№ Стаття витрат Витрати, тис. грн.  

І. Умовно-постійні витрати, в т.ч.:  454,54 

І.1 Оплата праці (6 чол.) 249,6 

І.2 Соціальні відрахування з ФЗП (38%) 94,616 

І.3 Адміністративні витрати (67,28) з видатками (25,568) 92,848 

І.4 Амортизація 13,876 

І.5 Орендна плата 3,6 

ІІ Змінні витрати, в т.ч.: 247,971 

ІІ.1 Електроенергія (14,0 грн./добу  х 300 діб) 4,2 

ІІ.2 Витрати на воду 0,384 

ІІ.3 Витрати на обслуговування та управління допоміжними 

службами (наладка та ремонт обладнання) 

6,5 

ІІ.4 Матеріали (диски, абразивні пасти, освітлювальні 

прилади тощо та спецодяг) 

13,512 

ІІ.5 Транспортні витрати  14,6 

ІІ.6 Сплата надрокористувачу за видобуток,  67,7  

 в т.ч. відшкодування податку за користування надрами 52,7 

ІІ.7 Інші витрати (ремонт орендованих приміщень, на 

оформлення сертифікату якості продукції, за комерційні  

послуги торгових пунктів та ін.) 

141,075 

Загальноцехові витрати 104,328 

РАЗОМ (Валові витрати) 806,839 
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Додаток В.9  

Прогнозний розподіл загальних річних валових витрат на виготовлення 

готової продукції за другий рік (2016) 

№№ Стаття витрат Витрати, тис. грн.  

І. Умовно-постійні витрати, в т.ч.:  580,596 

І.1 Оплата праці (8 чол.) 340,8 

І.2 Соціальні відрахування з ФЗП (38%) 129,272 

І.3 Адміністративні витрати (67,28) з видатками (25,568) 92,848 

І.4 Амортизація 14,076 

І.5 Орендна плата 3,6 

ІІ Змінні витрати, в т.ч.: 152,0 

ІІ.1 Електроенергія (15,1 грн./добу  х 300 діб) 4,53 

ІІ.2 Витрати на воду 0,53 

ІІ.3 Витрати на обслуговування та управління допоміжними 

службами (ремонтні роботи) 

1,4 

ІІ.4 Матеріали (диски, абразивні пасти, освітлювальні прилади 

тощо та спецодяг) 

8,44 

ІІ.5 Транспортні витрати  18,9 

ІІ.6 Сплата надрокористувачу за видобуток,  72,2  

 В т.ч. відшкодування податку за користування надрами 54,7 

ІІ.7 Інші витрати (на оформлення сертифікату якості продукції, 

за комерційні  послуги торгових пунктів, просування сайту 

в соціальних мережах та ін.) 

46,0 

Загальноцехові витрати 104,328 

РАЗОМ (Валові витрати) 836,924 
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Додаток В.10 

Розрахунок прогнозного доходу власника надр за 2015 р. 

№ п⁄п Прогнозні загальнодержавні податки та збори 

Значення 

Тис. грн. 

1. Плата за користування надрами 52,7 

2. Податок  з прибутку 44,615   

           Всього: 97,315 

 

Додаток В.11 

Розрахунок прогнозного доходу власника надр за 2016 р. 

№ п⁄п Прогнозні загальнодержавні податки та збори 

Значення 

тис. грн. 

1. Плата за користування надрами 54,7 

2. Податок  з прибутку 77,059 

           Всього: 131,759 

 

Додаток 5.12 

Прогнозний розподіл загальних річних валових витрат на виготовлення 

готової продукції за другий рік (2018) 

№№ Стаття витрат Витрати, тис. грн.  

І. Умовно-постійні витрати, в т.ч.:  608,315 

І.1 Оплата праці (8 чол.) 340,8 

І.2 Соціальні відрахування з ФЗП (38%) 129,272 

І.3 Адміністративні витрати (67,28) з видатками (25,568) 92,848 

І.4 Амортизація 40,595 
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І.5 Орендна плата 4,8 

ІІ Змінні витрати, в т.ч.: 160,5 

ІІ.1 Електроенергія (15,1 грн./добу  х 300 діб) 4,53 

ІІ.2 Витрати на воду 0,53 

ІІ.3 Витрати на обслуговування та управління допоміжними 

службами (ремонтні роботи) 

0,4 

ІІ.4 Матеріали (диски, абразивні пасти, освітлювальні прилади 

тощо та спецодяг) 

7,64 

ІІ.5 Транспортні витрати  18,9 

ІІ.6 Сплата надрокористувачу за видобуток оніксу 17,5  

ІІ.7 Податок за користування надрами 64,0 

ІІ.8 Інші витрати (на оформлення сертифікату якості продукції, 

за комерційні  послуги торгових пунктів, просування сайту 

в соціальних мережах та ін.) 

47,0 

Загальноцехові витрати 104,328 

РАЗОМ (Валові витрати) 873,143 

 

Додаток В.13  

Розрахунок прогнозного доходу власника надр за 2018 р. 

№ п⁄п Прогнозні загальнодержавні податки та збори 

Значення 

тис. грн. 

1. Плата за користування надрами 64,0 

2. Податок  з прибутку 75,93 

           Всього: 139,93 
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Додаток В.14  

Розрахунки мінімальної рентабельної потужності на прогноз 

Використан-

ня води 

Фактична 

річна 

потужніст

ь 

т 

Ціна за 

оди-

ницю, 

грн./кг 

Умовно 

постійні 

витрати, 

тис. грн. 

Змінні 

витрати, 

тис. грн. 

Wmin , 

Т 

Мб.  

т 

К е.б. 

1-й рік 1,492 706,0 454,54 247,971 0,84 0,65 1,8 

2-й рік 1,740 727,0 580,596 152,0 0,91 0,83 1,9 

4-й рік 1,740 744,25 608,315 160,5 1,04 0,07 1,67 

 

 

Додаток В.15 

Очікувані техніко-економічні показники 

№№ Назви показників Одиниці 

виміру 

Показники 

2015 р. 

Показники 

2016 р. 

Показники 

2018-2024 

р. 

1 2 3 4   

1 Підготовлені до промислового освоєння 

експлуатаційні запаси питних підземних вод: 

 

т/рік 

 

15 

 

15 

 

15 

2 Річна продуктивність підприємства:     

2.1           з видобування експлуатаційних запасів Т
 

1,5 1,75 1,75 

2.2           з використання експлуатаційних запасів: 

в т.ч. відпуск на сторону 

т  

 

1,492 1,74 1,74 

2.3 технологічні незворотні втрати Т
 

0,008 0,01 0,01 

3 Розрахунковий термін експлуатації 

родовища 

Роки 10 10 10 
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4 

 

 

4.1 

4.2 

4.3 

Капіталовкладення в підприємство з обробки 

оніксу,  

у тому числі: 

на прилади та механізми  

на обладнання робочих приміщень 

ГРР 

 

 

 

тис. грн. 

тис. грн. 

тис.грн 

 

 

 

106,76 

96,0 

32,0 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

177,0 

4.3 Загальні капіталовкладення тис. грн. 234,76 236,76 566,76 

4.4 Питомі капіталовкладення на 1 кг видобутку 

 на 25 років 

грн. 

 

 

 

92,5 

 

80,43 

 

290,83 

5 Виробничі фонди (основні + оборотні)  тис. грн. 207,156 213,36 221,86 

6 Загальні річні валові витрати  тис. грн. 806,839 836,924 873,143 

7 Експлуатаційні витрати на кг видобутку  грн. 293,408 318,67  

8 Собівартість одиниці товарної продукції  грн. 540,8 481,0 501,806 

9 Ціна одиниці товарної продукції : грн. 706,9 727,0 744,25 

10 Вартість товарної продукції річного випуску тис. грн. 1054,7 1265,03 1295,0 

11 Амортизація  тис. грн. 13,876 14,076 62,351 

12 Податки й обов’язкові платежі тис. грн. 243,764 280,42 223,64 

13 Дохід власника надр  тис. грн. 97,315 131,759 139,93 

14 Прибуток оподаткований річний тис. грн. 247,861 428,106 421,857 

15 

15.1 

Чистий прибуток : 

середньовиважений (за 25 років) річний  

 

тис. грн. 

 

203,246 

 

351,046 

 

345,923 

15.2 за весь період експлуатації тис. грн. 2032,46 3510,46 4151,076 

16 Рівень рентабельності:     
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16.1       по відношенню до виробничих фондів 

(від оподаткованого прибутку) 

відсотки  98,0 164,5 156,0 

16.2       по відношенню до собівартості продукції 

(від чистого прибутку) 

відсотки 25,2 42,0 39,6 

17 Термін окупності капіталовкладень Роки 1,2 0,7 1,6 

18 Дисконтований термін окупності 

капіталовкладень при ставці 12,5% 

Роки 1,0 0,8 1,8 

19 Чистий дисконтований прибуток (15-й рік) 

при ставці 12,5% 

тис. грн. - - 63,12 

20 Чиста дисконтована вартість (15-й рік) тис. грн. - - 1713,9 

21 Накопичений чистий дисконтований 

грошовий потік 

тис. грн. - - 2007,3 

22 Накопичений чистий дисконтований 

прибуток 

тис. грн. - - 2265,63 

23 Сумарна дисконтована інвестиція тис. грн. - - 559,65 

24 Індекс прибутковості  Безрозм. - - 4,0 

25 Внутрішня норма прибутковості відсотки - - 53,0 

 

 

 

 

 

 

 




