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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність роботи. Щораз більша потреба найрізноманітніших галузей 

промисловості України в алмазах вимагає негайного створення власної алмазно-

сировинної бази і ставить актуальне завдання розшуків та виявлення їхніх родовищ. 

Це спонукає до розробки системи науково обґрунтованих і практично результатив-

них методів великомасштабного металогенічного прогнозування алмазоносності пе-

рспективних регіонів та геолого-мінералогічної оцінки проявів. Таким важливим 

комплексним підходом, який на основі залучення різноманітного геолого-мінера-

логічного матеріалу забезпечує ефективність прогнозування та якісно новий рівень 

розшукових робіт, є геолого-структурний і структурно-речовинний аналізи з виді-

ленням та вивченням закономірних породних і рудних асоціацій – геологічних і ру-

дних формацій. На формаційному рівні можна виділяти закономірно побудовані ал-

мазоносні й потенційно алмазоносні формації та сприятливі геологічні структури 

їхньої локалізації. Основоположник формаційного методу акад. М.С. Шатський роз-

крив його найважливіше значення для пізнання закономірностей поширення корис-

них копалин (1965): якщо корисна копалина входить у формацію як парагенетичний 

член і якщо визначено, до яких саме формацій приурочені корисні копалини як па-

рагенетичні члени, – то ми будемо знати, де їх шукати, і знати це доволі точно. 

Особливо результативним такий комплексний підхід до вирішення проблеми 

може стати під час вивчення, прогнозування й оцінки алмазоносних формацій прото-

платформного Кіровоградського (Інгульського) блока1 Українського щита (УЩ), 

адже тут виявлено всі геолого-генетичні типи вірогідних родовищ алмазу і його мі-

нерали-супутники в кімберлітах і лампроїтах. З урахуванням суттєвої металогеніч-

ної ролі Кіровоградського блока (всесвітньовідомі родовища урану, графіту, титану 

й фосфору, новітні прояви і родовища золота клинцівського типу, літію, танталу, 

ніобію, рідкісних земель) такі дослідження набирають ще більшого геолого-

економічного значення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію ви-

конано в рамках науково-дослідних робіт ЛНУ імені Івана Франка під час виконан-

ня держбюджетних тем «Створення моделі формування нових потенційно алмазо-

носних формацій різних вікових рівнів і районів на південному заході Східноєвро-

пейської платформи» 2000–2002 рр. (№ДР 0100U 001436), «Виявлення закономірно-

стей локалізації нетрадиційних алмазоносних формацій і проявів алмазів на Україн-

ському щиті та в суміжних регіонах» 2002–2004 рр. (№ДР 0103U001882), «Створення 

формаційної моделі алмазоносності південно-західної окраїни Східноєвропейської 

платформи» 2005–2006 рр. (№ДР 0105U002218), «Флюїдизатно-експлозивне поро-

до- і рудоутворення на платформах (на прикладі південно-західної окраїни Східно-

європейської платформи)» 2007–2008 рр. (№ДР 0107U002037), «Дослідження флюї-

дизатно-експлозивних формацій для встановлення критеріїв пошуків зруденіння ма-

нтійного походження на Українському щиті» 2009–2011 рр. (№ДР 0109U002609), 

«Мантійний флюїдизм і формування родовищ корисних копалин України» 2012–

2013 рр. (№ДР 0112U001267). Значний відсоток результатів отримано під час вико-

                                                             
1 Згідно з останнім геотектонічним районуванням УЩ (Хроностратиграфічна шкала…, 2004) Кіровоградський блок 

перейменовано на Інгульський мегаблок. 
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нання спільних госпдоговірних робіт з УкрДГРІ (м. Київ) за темою «Виявлення ал-

мазоносності нетрадиційних флюїдизатно-експлозивних і споріднених формацій за-

хідного схилу Українського щита» 2003–2005 рр. (№ДР 0103U005922) та ГРЕ № 37 

КП «Кіровгеологія» (м. Кіровоград) «Вивчення складу порід чохла на вулканічних 

структурах центральної частини Кіровоградського блоку УКЩ і їх типізація в 

зв’язку з пошуками алмазів» 2007–2010 рр. (№ДР 0108U006461). Дисертант брав 

безпосередню участь у виконанні зазначених робіт як відповідальний виконавець та 

як автор або співавтор основних розділів звітів, а також здійснював польові й каме-

ральні дослідження. 

Мета і задачі дослідження. Мета – із застосуванням комплексу структурно-

тектонічних, геолого-формаційних і детальних структурно-речовинних досліджень 

виділити і схарактеризувати ендогенні алмазоносні формації та структури їхньої ло-

калізації в Кіровоградському блоці УЩ, а також розробити науково обґрунтовані 

критерії та ознаки розшуків алмазів. 

Об’єкт досліджень – протоплатформний Кіровоградський блок УЩ з генотип-

ними до подібних алмазоносних утворень світу формаціями в складі брекчієвих 

комплексів різного походження й віку. 

Предмет досліджень – ендогенні алмазоносні формації, особливо формації ла-

мпроїтової групи зі специфічними рисами складу й будови, у просторовому, геоло-

го-структурному та віковому зв’язку з якими генетично або парагенетично пов’язані 

концентрації алмазів. 

Задачі дослідження: 1) аналіз і систематизація результатів структурно-текто-

нічного й геолого-формаційного вивчення докембрійського фундаменту та глибин-

них геолого-геофізичних досліджень літосфери, виконаних на території Кіровоград-

ського блока УЩ в різні роки, з метою визначення перспектив його алмазоносності; 

2) виявлення головних закономірностей приуроченості алмазів до геологічних екс-

плозивно-уламкових формацій і сприятливих структур їхньої локалізації, що є підґ-

рунтям для прогнозно-металогенічних досліджень і оцінок; 3) вивчення за комплек-

сом структурно-речовинних ознак морфометрії геологічних тіл, петрографічних 

особливостей порід ендогенних алмазоносних формацій, петрохімічних, мінералого-

геохімічних та інших параметрів для з’ясування їхньої належності до певної групи 

алмазоносних утворень; 4) реконструкція етапів формування ендогенних алмазоно-

сних формацій упродовж геологічної історії становлення протоплатформного Кіро-

воградського блока для визначення геологічного віку вірогідних осадових колекто-

рів алмазів; 5) виділення за даними вивчення парагенезису порід найважливіших 

ознак генезису алмазоносних формацій та побудова генетичної моделі проникнення 

й послідовності утворення алмазоносних трубкоподібних тіл на підставі виявлення 

умов їхньої локалізації в земній корі й на поверхні Кіровоградського блока; 6) роз-

робка нових і вдосконалення наявних критеріїв та ознак прогнозування, а також оці-

нка перспективних ділянок протоплатформних структур Кіровоградського та Воли-

нського мегаблоків УЩ, де відомі численні знахідки алмазів, що сприятиме ефекти-

вним розшуковим роботам на алмази; 7) розробка методик і рекомендацій щодо ви-

конання спеціалізованих польових і камеральних робіт на алмази в умовах прото-

платформних структур. 
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Методи дослідження. Для вивчення алмазоносних формацій застосовано ком-

плексний підхід на геолого-формаційній основі. Це дає змогу виявити тектонічні, 

петрогенетичні, палеогеографічні й інші умови утворення формацій. Головним ме-

тодом є емпіричний парагенетичний аналіз реальних геологічних розрізів і пород-

них асоціацій. Парагенетичний аналіз застосовано для головних і другорядних по-

родоутворювальних мінералів та їхніх асоціацій у протолочних пробах і шліхах. Для 

мінералого-геохімічного вивчення акцесорних мінералів, алмазу та його мінералів-

супутників використано шліхомінералогічний метод пробовідбирання. Для пізнання 

речовини та віку алмазоносних геологічних формацій використано детальні петрог-

рафічні, петрохімічні, літолого-стратиграфічні та палеонтологічні дослідження по-

рід. Залучення структурно-тектонічного, геофізичного, морфоструктурного аналізів 

сприяло локальному виділенню ізометричних потенційно рудоносних структур тру-

бкового типу. Палеогеографічний аналіз (реконструкція кліматичних, геоморфоло-

гічних і фаціальних обстановок розсипоутворення) дав змогу виявити кліматичні 

умови формування кір звітрювання та від’ємні форми рельєфу з літофаціями різного 

складу й генезису, у яких можлива акумуляція алмазоносного матеріалу. 

Фактичний матеріал. В основу дисертації покладено результати польових, ка-

меральних і лабораторних досліджень, отриманих автором під час навчання в аспі-

рантурі (2001–2004 рр.), а також виконання фундаментальних програм Міністерства 

освіти і науки України в ЛНУ імені Івана Франка на кафедрі геології корисних ко-

палин під науковим керівництвом д-ра геол. наук М.М. Павлуня. Дисертант зібрав, 

проаналізував і опрацював статистично представницький фактологічний та аналіти-

чний матеріал із десяти алмазоносних проявів Кіровоградського блока УЩ. Викори-

стано й опрацьовано публікації і фондові матеріали з геолого-геофізичних дослі-

джень та бурових робіт, виконаних у ДП «Центрукргеологія» НАК «Надра України» 

(м. Черкаси) і ГРЕ № 37 КП «Кіровгеологія» (м. Кіровоград). 

Автор брав безпосередню участь у польових і камеральних роботах. Зокрема, 

відмито й вивчено під бінокуляром близько сотні шліхових проб (50 л) із мезокай-

нозойських і сучасних алювіально-делювіальних відкладів річок Синюха, Велика 

Вись, Чорний Ташлик, Гірський Ташлик, Сухий Ташлик, Гнилий Ташлик, Рось, Тя-

смин, Ірдинь, Інгул, Інгулець, Березівка, Бокова й низки менших, понад 200 прото-

лочних проб туфобрекчій з керна свердловин, які розкрили дайко- і трубкоподібні 

тіла, описано понад 50 відслонень і розрізів вулканогенно-осадових відкладів чохла 

по свердловинах. Петрографічні дослідження виконано на поляризаційному мікро-

скопі МІН-8 (112 шліфів), глинисті мінерали (142 проби) діагностовано рентгено-

структурним аналізом на дифрактометрі ДРОН-3 (ЛНУ імені Івана Франка, аналітик 

А.М. Дворянський). Для типових порід виконано силікатні аналізи (62 проби) у ла-

бораторії спектральних і хімічних методів аналізу ІГГГК НАН України (аналітик 

В.Л. Крижевич) та Криворізькій ГРЕ (аналітик З.М. Янцибіна). Для досліджування 

геохімічних особливостей рудоносних порід виконано 157 напівкількісних емісійно-

спектральних аналізів у ЦЛ КП «Кіровгеологія» (аналітик Т.Г. Корнюшкіна). Для 

вивчення мінералів-супутників алмазу досліджено важку і легку фракції шліхів (150 

проб) під стереомікроскопом МБС-2, заміряні показники заломлення мінералів іме-

рсійним методом і виконано понад 100 мікрозондових аналізів гранатів, піроксенів, 
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амфіболів, слюд, хромшпінелідів, ільменіту, рутилу, циркону на комп’ютеризованому 

електронно-зондовому рентгенівському мікроаналізаторі JCXA-733 «Superprobe» 

JEOL, Японія (ІГМР НАН України, аналітик І.М. Бондаренко; Технічний центр НАН 

України). Вміст FeO і Fe2O3 у мінералах обчислено з валових аналітичних концент-

рацій заліза за допомогою програми GARNET.EXE. Для понад 40 проб виконано 

повний мінералогічний аналіз з виділенням монофракцій типоморфних мінералів 

алмазоносних порід. Палеонтологічні дослідження решток мікрофауни виконано у 

ЛВ УкрДГРІ (25 визначень, аналітик Н.А. Трофимович). 

Наукова новизна одержаних результатів. 

1. Удосконалено загальне структурно-тектонічне районування фундаменту УЩ 

(за основу прийнято мегаблоки та протоплатформи і протогеосинкліналі, що їм від-

повідають) і виконано структурно-металогенічну оцінку алмазоносності території Кі-

ровоградського блока, обґрунтовано його ранжування за ступенем важливості виді-

лених алмазоносних структур і формацій. 

2. Запропоновано новий підхід до прогнозування та розшуків родовищ алмазів: 

на формаційному рівні виділено закономірно побудовані різновікові алмазоносні й 

потенційно алмазоносні формації та сприятливі структури їхньої локалізації; здійс-

нено типізацію експлозивно-уламкових формацій. 

3. Розширено коло алмазоносних формацій у докембрійському фундаменті й 

фанерозойському чохлі. До них зачислено ендогенні кімберлітову, лампроїтову, ла-

мпрофірову та екзогенні теригенні алювіальну, дельтову і прибережно-морську фо-

рмації. З’ясовано, що з лампроїтовою формацією, крім алмазів, тісно пов’язані такі 

корисні копалини, як Та, Nb, TR, з лампрофіровою – Au, Cu, Co тощо. 

4. Підтверджено, що алмазоносні формації формувалися на етапах активізації 

протоплатформи в докембрії і фанерозої. На особливу увагу заслуговують середньо-

пізньопротерозойський, девонсько-пермський і пізньокрейдово-палеоценовий етапи. 

Відтак, у Кіровоградському блоці УЩ перспективними на розшуки родовищ алмазу 

є його північний схил і центральна частина, Інгулецько-Криворізька зона та район 

поширення альпійського вулканізму, що аргументовано знахідками його кристалів. 

5. Розроблено й обґрунтовано нові напрями вирішення проблеми генезису ал-

мазів та їхнього поширення на протоплатформах. Уперше в основу покладено мо-

дель флюїдизатно-експлозивного породо- і рудогенезу, яка пояснює важливі аспекти 

механізмів проникнення, умов утворення трубкоподібних тіл і формування алмазів. 

6. Уперше показано, що утворення алмазів не є винятковим явищем у геологіч-

ній історії Землі: вони часто структурно й генетично асоціюють з іншими корисни-

ми копалинами, які походженням пов’язані з мантією. З цих позицій розкрито роль 

флюїдизатно-експлозивних процесів як головної рушійної сили специфічного поро-

до- і рудоутворення в консолідованій земній корі. 

7. Розроблено нові (геолого-формаційні, морфогенетичні) й удосконалено тра-

диційні (структурно-тектонічні, геолого-геофізичні, мінералогічні та ін.) розшукові 

критерії на алмаз та виділено перспективні ділянки. 

Практичне значення роботи. Усебічне вивчення алмазоносних формацій дало 

змогу розв’язати деякі дискусійні питання механізмів формування й розвитку алма-

зоносних структур, оцінити їхні перспективи стосовно розшуків промислових родо-
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вищ алмазів на протоплатформах. На підставі виконаних досліджень виділено райо-

ни, поля, розшукові ділянки й окремі структури, перспективні на прояви флюїдиза-

тно-експлозивних процесів та пов’язаної з ними ендо- й екзогенної алмазоносності. 

Розроблені розшукові критерії є статистично стійкими ознаками, що підсилені екст-

рапольованими з вивчених районів з відомими родовищами алмазів і комплексно за-

стосовані під час оцінювання нових алмазоносних ділянок у Кіровоградському бло-

ці УЩ на підставі формаційних закономірностей їхнього поширення. 

Результати у вигляді методик і рекомендацій щодо здійснення розшукових робіт 

передано на виробництво. Дисертант отримав листи підтримки, які підтверджують 

позитивну апробацію результатів досліджень у виробничих організаціях Державної 

служби геології та надр України. Зокрема, їх використано під час закладання алма-

зорозшукових свердловин на виділених спільно з фахівцями ГРЕ № 37 перспектив-

них геолого-геофізичних структурах. Буріння дало позитивні результати. Запропо-

новані рекомендації сприяли виявленню під час дослідження керна свердловин но-

вих алмазопроявів і визначенню найперспективніших із вивчених бурінням струк-

тур для подальших робіт на алмази (акти впровадження № 4/2101 від 25.12. 2008 р. 

та № 4/301 від 19.11.2013 р.). Результати робіт використано й під час удосконалення 

схем збагачення шліхових проб відповідно до завдання 37-69. Вивчення керна алма-

зорозшукових свердловин 4054, 4055, 4056, 4057, 4059, 4067, 4085, мінералогічних 

проб і рудних концентратів сприяло виділенню алмазів і його мінералів-супутників 

із кімберлітів і лампроїтів (акти впровадження № 4/486 від 2.12.2011 р. та № 2/79 від 

7.05.2013 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційну роботу виконано автором само-

стійно. Під час польових і камеральних робіт автор описував відслонення і керн све-

рдловин, відбирав різні види проб, мив шліхи, обробляв протолочні проби, здійсню-

вав гранулометричний аналіз на стандартному наборі сит, електромагнітну сепара-

цію на електромагнітному сепараторі 138-Т, розділяв шліхові проби на фракції у 

важких рідинах. Мінералого-петрографічні дослідження алмазоносних порід та мі-

нералів-супутників алмазу виконано самостійно або в співпраці із колегами кафедр 

мінералогії та петрографії, а також Галузевої НДЛ рудоносних формацій та НДЧ ге-

ологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Геологічні схеми, зарисовки відс-

лонень та розрізів свердловин, діаграми побудовано власноруч за допомогою про-

грами CorelDraw Graphics Suite X5. Графічні матеріали в дисертації є одними з най-

важливіших джерел пізнання геології й рудоносності району та інструментом струк-

турно-формаційного аналізу. Дисертант самостійно виконав різноплановий аналіз, 

інтерпретацію та узагальнення первинного польового, картографічного й лаборато-

рно-аналітичного матеріалу. Результати цих досліджень опубліковано в одноосібних 

і колективних працях. Зокрема, у колективній монографії [1] дисертант опрацьову-

вав картографічний матеріал, є автором розділу про походження флюїдизатно-

експлозивних формацій із золотою та алмазною спеціалізацією, співавтором розділу 

про металогенію золота. Автор брав участь у польових роботах та опрацьовував фо-

ндовий і кам’яний матеріал районів, перспективних на корінну й розсипну алмазо-

носність, виділяв і описував алмазоносні та потенційно алмазоносні формації [2–4, 

6, 14, 19, 20, 30–33]; виконував шліхомінералогічне пробовідбирання та вивчав мі-
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нералогічні особливості акцесорних мінералів і мінералів-супутників алмазу, виявив 

специфічні мінеральні угруповання алмазоносних порід флюїдизатно-експлозивного 

походження [7–10, 13, 17, 25, 29]; здійснював мінералого-петрографічні, петрохіміч-

ні й геохімічні дослідження алмазоносних флюїдизатно-експлозивних утворень [16, 

21–24, 27, 34, 35]; проаналізував літературні джерела, реконструював етапи активі-

зації протоплатформ і розробив критерії й ознаки їхньої алмазоносності [5, 11, 12, 

15, 18, 26, 28, 36]. 

Публікації і апробація роботи. За темою дисертації опубліковано одну колек-

тивну монографію, 13 статей у наукових фахових виданнях України, що входять у 

перелік ДАК, одну статтю у виданнях України, які включено до міжнародних науко-

метричних баз Scopus/Index Copernicus та 21 тезу доповідей на вітчизняних і міжна-

родних нарадах, симпозіумах тощо. Матеріали дисертації використані в шести нау-

кових і двох науково-виробничих звітах. 

Результати робіт автора та головні положення дисертації в міру її написання як 

цілісної наукової роботи автор доповідав і обговорював на щорічних наукових кон-

ференціях ЛНУ (2002–2015), науково-технічній нараді «Геологія і генезис рудних 

родовищ України: сучасний стан, нові підходи, проблеми та рішення» (Київ, 2004), 

науковій конференції «Мінералогія: історія, теорія і практика» (Львів–Шацьк, 2004), 

XIII міжнародній нараді «Россыпи и месторождения кор выветривания: факты, про-

блемы, решения» (Перм, 2005), XIII українсько-польському семінарі «Гляціал і пе-

ригляціал Волинського Полісся» (Шацьк, 2005), наукових конференціях «Проблемні 

питання геологічної освіти та науки на порозі XXI століття» (Львів, 2005) та «Мине-

рально-сырьевой комплекс Украины и АР Крым. Состояние. Проблемы. Перспекти-

вы» (Сімферополь, 2006), III Всеросійському симпозіумі з вулканології і палеовул-

канології «Вулканизм и геодинамика» (Улан-Уде, 2006), III Міжнародній науково-

практичній конференції «Природные и техногенные россыпи. Проблемы. Решения» 

(Сімферополь–Судак, 2007), IV науково-виробничій нараді геологів-зйомщиків Ук-

раїни «Геологія та питання геологічного картування і вивчення докембрійських 

утворень Українського щита» (Кривий Ріг–Дніпропетровськ, 2007), міжнародних на-

уково-практичних конференціях «Еволюція докембрійських гранітоїдів і пов’язаних 

з ними корисних копалин в зв’язку з еволюцією земної кори і основними етапами 

тектоно-магматичної активізації» (Київ, 2008) та «Коренные и россыпные место-

рождения алмазов и важнейших металлов» (Сімферополь, 2008), ХХХІІІ Міжнарод-

ному геологічному конгресі (Осло, 2008), міжнародній науково-практичній конфе-

ренції «Актуальные проблемы геологии, прогноза, поисков и оценки месторожде-

ний твердых полезных ископаемых» (Сімферополь–Судак, 2010, 2012, 2013), науко-

вих конференціях «Стан і перспективи сучасної геологічної освіти та науки» (Львів, 

2010) та «Моделі утворення алмазу та його корінних джерел. Перспективи алмазо-

носності Українського щита і суміжних територій» (Київ, 2012), міжнародній науко-

вій конференції «Континентальний неовулканізм альпійської складчастої зони Схід-

ної Європи» (Київ, 2013), Всеросійській конференції «Рудообразующие процессы: 

от генетических концепций к прогнозу и открытию новых рудных провинций и мес-

торождений» (Москва, 2013), VIII наукових читаннях імені акад. Є. Лазаренка «Мі-

нералогія: сьогодення і майбуття» (Львів–Чинадієве, 2014), XXXI міжнародній кон-
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ференції «Рудный потенциал щелочного, кимберлитового и карбонатитового магма-

тизма» (Москва, 2014). 

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, шести 

розділів оригінальних досліджень, висновків і чотирьох додатків. Вона містить 278 

сторінок, із них 150 сторінок тексту, 30 таблиць (на 35 с.) і 37 рисунків (на 34 с.), з 

них – 15 – формату А3, список використаних джерел з 285 найменувань на 33 с. (з 

них – 15 іноземні видання, 3 – інтернет-джерела). 

За допомогу і сприяння в написанні дисертації автор вдячний науковому керів-

нику доктору геол. наук М.М. Павлуню, кандидатам геол.-мін. наук Є.М. Сливко, 

С.М. Бекеші та кандидату геол. наук Т.О. Павлюк. За постійну підтримку, цінні по-

ради та критичні зауваження дисертант висловлює особливу вдячність своїм учите-

лям і наставникам докторам геол.-мін. наук Г.М. Яценку і Ю.В. Ляхову, кандидату 

геол.-мін. наук Г.О. Луньову. Неоціненну допомогу під час збирання фактологічно-

го матеріалу та обговорення результатів надали доктори геол. наук Ю.І. Федоришин 

і Г.А. Калашник, а також М.М. Кір’янов (ГРЕ №37, м. Кіровоград), О.М. Братчук, 

І.Є. Шкуренко, П.Ф. Якубенко і В.І. Талімончук (ДП «Центрукргеологія», м. Черка-

си), яким висловлюю щиру подяку. Проведенню польових робіт автор завдячує кан-

дидату геол.-мін. наук В.Г. Яценку й В.О. Лавру. У період роботи над дисертацією 

автор неодноразово користувався консультаціями докторів геол.-мін. наук В.П. Ки-

рилюка, О.І. Матковського, І.С. Паранька, К.І. Свєшнікова, А.О. Сіворонова, канди-

датів геол.-мін. наук А.М. Лисака, І.В. Побережської, кандидатів геол. наук С.І. Ці-

хоня, В.Г. Пащенка, а також С.Л. Балабаєвої, А.І. Росихіної, А.І. Костенка, Т.Г. Вин-

ниченко, О.Р. Литвиновича, Б.М. Романюка. Усім їм автор щиро вдячний за корисні 

настанови. У процесі обробки та оформлення матеріалів надали допомогу асистент 

О.В. Шваєвський, а також Л.М. Сливко, Т.А. Рева, Ю.О. Пахнющий, М.П. Горін, 

О.А. Бучковська, І.М. Мисяк, І.Г. Гнатів, Х.О. Галайко, яким автор висловлює свою 

вдячність. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Історія вивчення алмазоносності України» відображено 

історію вивчення алмазоносності надр України, яка триває вже понад 60 років, тобто 

з середини XX ст. Дослідженнями наукових і виробничих організацій (ВСЕГЕІ, 

ІМР, ІГН НАН України, ІГМР НАН України, ВІМС, ПДРГП «Північгеологія», КП 

«Південукргеологія», КП «Кіровгеологія», ДП «Центрукргеологія», Інститут геофі-

зики НАН України, Львівська ГРЕ, ВНДГРІ, ІГЕМ РАН) охоплено всю територію 

України й частину Молдови. За цей час накопичено фактологічний матеріал, що дає 

підстави визнавати наявність на її теренах ендогенних джерел алмазів. 

До найвідоміших вітчизняних дослідників проблеми належать З.В. Бартошин-

ський, С.М. Бекеша, О.П. Бобрієвич, А.А. Вальтер, В.В. Грицик, М.М. Головко, Л.М. 

Дружинін, Г.К. Єрьоменко, Г.А. Калашник, І.Ф. Кашкаров, В.М. Квасниця, С.І. Ки-

рикилиця, С.Г. Кривдік, І.Є. Палкін, О.Ю. Палкіна, Б.С. Панов, І.С. Паранько, Ю.О. 

Полканов, М.І. Савченко, М.П. Семененко, Є.М. Сливко, Г.І. Смірнов, О.Н. Тара-

сюк, І.С. Усенко, Ю.І. Федоришин, У.І. Феношина, С.М. Цимбал, О.І. Чашка, Ю.Ю. 

Юрк, І.П. Яловенко, Г.М. Яценко та ін. Вагомий внесок у розробку методичних ос-
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нов прогнозування й розшуків алмазу зробили геологи-виробничники та геофізики, 

тематичні роботи яких були пов’язані з проблемою алмазоносності надр України. 

Завдяки усебічним ґрунтовним дослідженням цих учених-алмазників визначено 

три райони поширення кімберліт-лампроїтового магматизму: північ Волино-Поділля, 

центральна частина УЩ і Приазов’я. За нашими даними, перспективними з погляду 

ендо- й екзогенної алмазоносності є також західна та північно-західна частини УЩ і 

його схили, Північне Прикарпаття, Середнє Побужжя, Шацьке приозер’я [4, 6, 19, 20, 

30–32]. Щодо Кіровоградського блока УЩ, то він до 1990-х рр. залишався найменше 

вивченим з погляду алмазоносності порівняно з іншими структурами України. Од-

наче нині в цьому блоці достовірно визначено, у тім числі геологами-алмазниками 

львівської школи (О.П. Бобрієвич, Ю.І. Федоришин, С.М. Бекеша, Г.М. Яценко та 

ін.), усі геолого-генетичні типи вірогідних родовищ алмазу. Це свідчить про перспе-

ктивність алмазоносності блока та необхідність продовження прогнозно-розшукових 

досліджень у цьому напрямі. Зокрема, львівською школою розроблено наукову ме-

тодологію розшуків алмазів на структурно-формаційній основі. 

У другому розділі «Структурно-речовинні особливості експлозивно-уламко-

вих алмазоносних формацій Кіровоградського блока Українського щита» сха-

рактеризовано загальні та специфічні риси ендогенних алмазоносних утворень. Для 

вивчення та прогнозування ділянок їхнього поширення застосовано геолого-форма-

ційний аналіз. Він ґрунтується на парагенетичних принципах виділення формацій та 

започаткований і реалізований М.С. Шатським, М.П. Херасковим, Ю.О. Кузнєцовим, 

Є.М. Лазьком та його учнями. Ці принципи полягають у визначенні геологічних фо-

рмацій як парагенетично стійких асоціацій, спільнот порід і руд. У розділі стисло ро-

зглянуто квінтесенцію цих принципів та зміст таких основних понять: геологічна і 

рудна формації, абстрактна і конкретна формації, формаційний комплекс, вертика-

льні й латеральні формаційні ряди, головні і другорядні, патричні й алофільні члени 

формації, допоміжні елементи тощо. 

Зазначені характеристики є головними для виділення й опису конкретних гео-

логічних формацій. Утім принциповим є виявлення взаємних поступових переходів 

між формаціями, аналогічно до виділених Д.В. Рундквістом «ізоморфних» рядів ру-

дних формацій, що актуально для цілей прогнозування. Такі ряди відображають по-

ступові парагенетичні зміни в складі й кількісних співвідношеннях окремих порід та 

мінералів, що складають формацію. За умови збереження її структури вони дають 

змогу повніше й простіше виділити реально видимі в природі парагенезиси. 

У даному контексті виділено групу експлозивно-уламкових формацій у такому 

ж ранзі, як осадові, вулканічні чи інтрузивні формації. Це своєрідні брекчієподібні 

утворення, сформовані за участю сукупності інтрузивних, експлозивних та осадових 

процесів за умов інтенсивної тектонічної рухомості літосфери внаслідок змішуван-

ня, переміщення й перетворення речовини різного рівня: мантійної, корової, повер-

хневої. Ця група ендогенних формацій амагматична – не є результатом магматичної 

диференціації чи розкристалізації ультраосновної й інших за складом магм. Серед 

ендогенних формацій експлозивно-уламкові займають особливе місце через тісний 

просторово-генетичний зв’язок із ними найрізноманітніших корисних копалин (залі-

зо, поліметали, золото, алмази тощо). 
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Серед групи експлозивно-уламкових формацій Кіровоградського блока ми ви-

ділили три типи алмазоносних формацій одного парагенетичного «ізоморфного» 

ряду: кімберлітова – лампроїтова – лампрофірова. Члени парагенетичного ряду в 

ранзі формаційних типів є абстрактними формаціями. Конкретні формації утворю-

валися за різних геолого-структурних і тектонічних умов, у різному часовому інтер-

валі, відрізняються за мінералогічними й петрохімічними особливостями, належніс-

тю до різних полів поширення трубок і дайок, неоднаково еродовані, що зумовлено 

історико-геологічними обстановками. Між ними наявні поступові переходи із про-

міжними різновидами порід, однак звичайно вони поодинокі. Конкретні формації 

мають і низку спільних структурно-речовинних рис, які характеризують їхнє лока-

льне поширення. Це доволі подібний склад алмазоносних порід, незначна кількість 

мантійних ксенолітів і мінералів-супутників алмазу, просторовий зв’язок з дайками 

пікритів, діабазів, габро-діабазів, лампрофірів, сієнітів тощо. 

У третьому розділі «Алмазоносні формації протоплатформного Кіровоград-

ського блока Українського щита» детально розглянуто геологічну будову блока. 

Під Кіровоградським блоком ми розуміємо центральну частину УЩ, обмежену на 

заході зоною Первомайсько-Трахтемирівського, а на сході – Криворізько-Кремен-

чуцького глибинних розломів. Від суміжних блоків він відрізняється типовою гли-

бинною складчастістю: гнейсово-сланцеві товщі утворюють лінійні синкліналі, а гра-

ніти – куполоподібні антикліналі. Кіровоградський блок разом із Волинським нале-

жить до протоплатформного типу тектонічних структур фундаменту УЩ. Ці тери-

торіально розрізнені тектонічні одиниці мають спільні структурно-речовинні озна-

ки, не властиві іншим блокам. Зокрема, Кіровоградський блок має певні історико-

геологічні, структурно-формаційні й часові особливості – у ранньому протерозої це 

була частина глобального субмеридіонального рухомого поясу, який облямовував і 

розділяв архейські кратони. Згодом він зазнав стабілізації й надалі розвивався в ре-

жимі протоплатформи, яка внаслідок повсюдної консолідації разом з іншими струк-

турами стала складовою докембрійського фундаменту УЩ. 

У Кіровоградському блоці виявлено алмази, прояви й ознаки алмазоносних фо-

рмацій усіх відомих геолого-генетичних типів (окрім алмазів у метеоритах), що ро-

бить його однією з металогенічно найперспективніших алмазоносних структур УЩ. 

Кімберлітова формація Кіровоградського блока слабко індивідуалізована за 

речовинним складом, утім порівняно добре – за будовою, умовами залягання й по-

ширенням. Їй притаманні типовий, близький до ультраосновного склад з дещо під-

вищеною лужністю, незначна диференційованість кімберлітових тіл (дайки, жили, 

трубки вибуху й їхні комбінації), складених експлозивною брекчією з мантійними 

нодулями, структурна приуроченість до розломів і порівняно низька алмазоносність. 

До кімберлітової формації блока зачислено слюдисті кімберліти, кімберліто-

подібні породи та пікрити й пікритові порфірити з алмазом та його мінералами-

супутниками, які становлять близько 40 % об’єму магматогенних алмазоносних фо-

рмацій. Ознакою, що зближує ці породи, є їхні тісні парагенетичні зв’язки і генети-

чна спорідненість, які, своєю чергою, зумовлені генетичним зв’язком з верхньоман-

тійними глибинами. Вони є похідними ультраосновних магм з підвищеною лужніс-

тю та сформувалися за специфічних протоплатформних умов. 
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У центральній частині Кіровоградського блока схарактеризовано Щорсівський 

і Лелеківський прояви слюдистих кімберлітів дайково-жильної форми середньоп-

ротерозойського віку. У Західно-Інгулецькій зоні купольних структур і ранньопроте-

розойському міжблоковому Криворізькому прогині вивчено, відповідно, Родіонів-

ський і Тернівський прояви кімберлітоподібних порід у вигляді трубок, дайок та 

їхніх комбінацій, що сформувалися в герцинський час (девон–перм). Слюдисті пі-

крити й пікритові порфірити виділено та описано серед базит-ультрабазитів 

Знам’янсько-Устинівського поля дайок середньо-верхньопротерозойського віку. 

Лампроїтова формація Кіровоградського блока слабко індивідуалізована за 

мінеральним і хімічним складом, утім добре виявлені умови залягання тіл, їхня вну-

трішня структура й закономірності поширення. Породам притаманний основний-

ультраосновний склад з підвищеною лужністю й порівняно висока алмазоносність. 

Своєрідність морфології тіл полягає в заляганні у вигляді пологих силів та специфі-

чних трубкоподібних тіл, виповнених туфобрекчіями з мантійними ксенолітами. 

До лампроїтової формації зачислено інтрузивні псевдолейцитові лампроїти та 

експлозивні лампроїтові туфи і туфобрекчії, які становлять понад 30 % об’єму маг-

матогенних алмазоносних формацій Кіровоградського блока. Інтрузивні лампроїти 

виділено в складі дайкового комплексу основних-ультраосновних порід. Експлозив-

ні лампроїтові туфобрекчії утворюють ізольовані так звані штокверк-маари, які ге-

нетично не пов’язані з іншими магматичними комплексами й поширені в районі мо-

лодого альпійського вулканізму. 

У північній присхиловій частині Кіровоградського блока схарактеризовано Ру-

ськополянський прояв неалмазоносних псевдолейцитових лампроїтів силоподіб-

ної форми верхньопротерозойського віку. У центральній і північній частинах блока 

описано Грузьке поле експлозивних структур із проявами Грузький, Лісовий і 

Оситнязький, а також Суботцівський, Зеленогайський та інші прояви алмазоно-

сних лампроїтоподібних порід – туфобрекчій з цементом лампроїтового складу, що 

виповнюють екзотичні трубкоподібні тіла та утворилися на межі крейди й палеогену. 

Лампрофірова формація Кіровоградського блока належить до лампроїтової се-

рії. Це зумовлено тим, що лампрофіри пов’язані з лампроїтами спільністю геологіч-

них умов утворення, текстурно-структурними й речовинними особливостями, у тім 

числі наявністю алмазів і інших мінералів-індикаторів мантійних глибин. Натомість, 

як і лампроїти, вони мають невизначені магматичні класифікаційні ознаки, тому їх 

(з урахуванням виявлених нових специфічних рис) виділено в самостійний тип луж-

них лампрофірів – потенційно перспективних ендогенних джерел алмазів протопла-

тформ – алмазоносні мінети. Отже, якщо взяти до уваги мінети лампрофірової фор-

мації та деякі «аномальні» породи кімберлітової формації (як члени лампроїтової 

серії), то відсоток порід лампроїтової формації становитиме близько 70. 

У центральній частині Кіровоградського блока лампрофіри розкрито буровими 

свердловинами та добре вивчено на Рівненському прояві алмазоносних мінет. Во-

ни складають локальні ділянки серед гранітогнейсового комплексу, контрольовані 

розломами другого порядку, утворюють трубкоподібне тіло та незначні за розміром 

дайки і штоки, які перерізають гранітоїди Новоукраїнського масиву і сформувалися 

в середньо-пізньопалеозойський час (девон–перм). 
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Автор з різним ступенем детальності вивчив і описав у розділі умови залягання, 

структурно-речовинні особливості (петроструктурні риси порід, петрохімічні, міне-

ралого-геохімічні та ін.), відносний і абсолютний вік та супутню мінералізацію за-

значених алмазоносних проявів. 

У четвертому розділі «Епохи активізації протоплатформного Кіровоградсь-

кого блока та розвиток алмазоносних формацій» виконано історико-геологічний 

аналіз співвідношень між тектонічними й магматичними структурами, осадонагро-

мадженням та ендо- й екзогенним алмазоутворенням. Для Кіровоградського блока 

визначено головні етапи його розвитку та загальні закономірності проявів алмазоно-

сних формацій у зонах активізації. Геолого-структурні умови й епохи утворення ал-

мазоносних формацій блока розглянуто на загальному тлі спрямованого еволюцій-

ного розвитку земної кори в докембрії й фанерозої. Особливу увагу присвячено до-

кембрійському відрізку часу, адже саме тоді були закладені сприятливі геологічні та 

структурно-тектонічні передумови для формування алмазоносних формацій. 

У зв’язку з цим виділено три епохи тектоно-магматичної активізації (ТМА) та 

пов’язаного з ними формування ендогенних алмазоносних формацій: середньо-піз-

ньопротерозойську (1800–1100 млн років), середньо-пізньопалеозойську (406–250) й 

мезокайнозойську (173–55 млн років). Найвиразніше вони проявлені в поперечних 

субширотних і поздовжніх субмеридіональних щодо плану структур зонах активіза-

ції й крайових частинах блока. Докембрійські етапи притаманні його центральній ча-

стині – області перетину протозон, палеозойські наявні в центральній частині і най-

помітніші в крайовій східній (Західно-Інгулецька й Криворізько-Кременчуцька зо-

ни), а мезокайнозойські – у центральній та північній частинах, у місцях поширення 

вулканогенно-осадових відкладів райгородської світи. У протерозойську та мезокай-

нозойську епохи процеси активізації були автономними, а палеозойська епоха, віро-

гідно, пов’язана з формуванням Дніпровсько-Донецької западини. 

Пов’язані з ТМА ендогенні процеси сприяли розвитку різноманітного зруденін-

ня в докембрійському кристалічному фундаменті та впливали на перерозподіл їхніх 

первинних концентрацій у мезокайнозойському осадовому чохлі. Відтак одні мікро-

елементи (геохімічно легкорозчинні й рухомі сполуки) акумулювалися в зонах гіпе-

ргенезу й седиментогенезу, інші (стійкі мінерали) – у розсипах. Отже, просторово-

часовий еволюційний розвиток Кіровоградського блока супроводжувався процесами 

своєрідного коро- і розсипоутворення, особливо в зв’язку з формуванням у мезокай-

нозої осадового чохла щита. Виникали розсипи ільменіту, апатиту, циркону, монаци-

ту, золота, алмазів в умовах регресивних прибережно-морських і континентальних 

фаз палеогеографічних ритмів. Найінтенсивніше в осадовому чохлі центральної час-

тини УЩ такі розсипи, алмазоносні і потенційно алмазоносні зокрема, могли форму-

ватися в середньоюрський, ранньокрейдовий, середньоеоценовий, олігоценовий, мі-

оценовий, пліоценовий і четвертинний етапи. Розсипи пов’язані з уламковими й гру-

боуламковими відкладами локальних басейнів акумуляції, що виникли внаслідок рі-

зниці амплітуд переміщення блоків під час активізації протоплатформи. 

Відтак, геологічні й структурно-тектонічні передумови формування ендогенних 

алмазоносних формацій були закладені, вірогідно, ще на етапі становлення протопла-

тформного режиму в ранньодокембрійський час. Вони були звичайно на етапах ак-
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тивізації, за умов жорсткої консолідованої основи, а рушійним чинником, який впли-

вав на ендо- й екзогенне алмазоутворення, був активний різночасовий тектонічний 

режим. Виявлення епох ТМА та пов’язаних з ними проявів лужно-ультраосновного 

магматизму дає змогу чітко фіксувати фази активізації мантії і, вірогідно, ядра Зем-

лі, визначити певні нові закономірності й тренди в поширенні рудоносних формацій, 

зокрема ендо- й екзогенних алмазоносних, та найважливіші критерії, передумови й 

ознаки прогнозування різновікових родовищ алмазів на активізованих ділянках про-

топлатформних блоків УЩ. 

У п’ятому розділі «Флюїдизатно-експлозивна модель та механізми форму-

вання алмазоносних структур» показано, що виконані дослідження характеризують 

алмазоносні формації, породи й утворені ними тіла, у формуванні яких головну роль, 

зважаючи на їхні ознаки, відігравали декомпресійні експлозії флюїдів – флюїдизатно-

експлозивні процеси. Наші матеріали дають підстави припускати, що алмазоносні 

брекчієві трубки виникли не внаслідок одноактних потужних газових вибухів, а в 

зв’язку з тривалою діяльністю газової фази з ознаками кількаразового дроблення ма-

теріалу в пластичному стані. 

Як випливає з гіпотези флюїдизації, насичена леткими компонентами і збагаче-

на ксенолітами магма швидко проникала по глибинних розломах з глибини 150–  

250 км – пластичного й слабков’язкого астеносферного шару верхньої мантії. На 

шляхах найменшого опору (розломи, вузли їхнього перетину, контакти порід та інші 

сприятливі для цього структурні елементи) магма проривалася на поверхню з гли-

бини 2–3 км. Адіабатичне розширення розчиненого в магмі газу (звичайно CO2 і H2O) 

спричинило миттєве охолодження (скипання), відділення газової фази, подрібнення 

в пластичному стані вмісних порід in situ та стрімке транспортування до денної по-

верхні (тобто в напрямі зменшення тиску) уламкового матеріалу високошвидкісним 

газовим потоком – флюїдизатом із зародженням первинного експлозивного каналу. 

Пізніше канал поступово (декілька десятків метрів на секунду) заповнювався висхід-

ною порцією флюїдизованої магми, яка формувала «ембріональну» трубку. Чергові 

порції газонасиченої магми призводили до об’ємного розширення газового струменя 

на виході з підвідного каналу та до експлозій. Їхня енергія вибуху призводила до по-

дальшого руйнування, подрібнення, викидання порід і розширення жерла з утворен-

ням маарового вулкану із туфовим кільцем. Часто-густо ця енергія була настільки 

значна, що вмісні породи дезінтегровані до дрібноуламкових брекчій, а мінерали за-

знали шокових навантажень. Наприклад, експлозивні явища, що супроводжувалися 

послідовним брекчіюванням та утворенням штокверк-маарів із туфовими кільцями 

Грузького поля, зумовлені, на нашу думку, декомпресією насиченої газами магми 

(кесонно-експлозивний ефект) або тепловим потоком за умов сприятливого обвод-

нення внаслідок вибухової взаємодії магми з поверхневими водами (гідровулканізм). 

Кінцевий тип породи, що заповнила діатреми, – це інтенсивно фрагментований 

і змінений «туфізит», «експлозит» чи «флюїдизит», який майже не має внутрішньої 

текстури. Так унаслідок імпрегнації флюїдизованого матеріалу утворювалися гіпабі-

сальні тіла поліміктових «газобрекчій» – штокверки, жили, дайки, трубки, штоки. 

Така комбінована модель пояснює деякі слабкі сторони, що притаманні уявленням 

про фреатомагматичне і вибухове утворення трубок. Зокрема, це механізми форму-
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вання їхньої корінної частини і кратерного розтрубу, наявність різних петрострукту-

рних типів порід у розрізі діатрем та ін. З позицій механізмів флюїдизації ми проі-

люстрували схему розвитку діатрем на прикладі Грузького поля експлозивних стру-

ктур (рис. 1), де наведено стадійність цього процесу на основі моделі Т. Вулсі та ін. 

(1975). 

У такому контексті субстратом для утворення кімберлітів і лампроїтів були по-

роди верхньої мантії, а джерелом газів, що переводили мантійний матеріал у флюї-

дизовану систему, – пульсаційний притік глибинних флюїдів, генерований з астено-

сфери або ще глибших рівнів – рідкого зовнішнього ядра. Пов’язано це з тривалими 

(мільярди років) глобальними процесами воднево-метанової дегазації й тепломасо-

переносу ядра Землі (Ф.А. Летников, 2001). Такі флюїдизати, очевидно, не мали жо-

дного стосунку до еволюції магматогенних систем. Найвірогідніше це можливо в по-

єднанні з мантійними плюмами – потужними й енергоємними наскрізно-висхідними 

потоками флюїдів, у яких переважали гази й леткі компоненти широкого спектра, що 

в геологічній історії Землі неодноразово відділялися від її рідкого зовнішнього ядра 

і з часом досягали верхніх шарів літосфери, у тім числі земної кори. 

На підставі наведених міркувань цілком вірогідно, що кристалізація алмазу мо-

жлива й у метастабільних умовах за низьких термодинамічних параметрів із газової 

фази флюїдизатів у системі C–H–O, яка слугувала джерелом мантійного вуглецю. З 

мантії виносилися дрібні алмази, які виконували роль «зародків» для росту великих 

кристалів пізньої генерації в регіональних тектонічних зонах платформ. Певною мі-

рою це аргументовано епітаксіальним синтезом алмазу із газової фази в метастабі-

льних умовах за низького тиску (до 100 МПа) та високої температури (800–1200 °С), 

що експериментально виконав акад. Б.В. Дерягін 1969 р. Дослідження вченого засвід-

чили можливість кристалізації алмазу завдяки розкладанню вуглецевмісних газів (за 

наявності зародкових кристалів) – це реальні умови його генезису, що визначені тер-

модинамічними параметрами, різко відмінними від умов рівноваги алмаз–графіт. 

Подібний специфічний механізм переміщення речовини – рідиноподібний потік 

гетерогенних сумішей (туфоподібних твердо-газових суспензій), як і своєрідний аг-

регатний стан речовини – високотемпературні крапельні розплавлено-газові аерозо-

лі (емульсії), поширені в природі; вони мали важливе значення в еволюції земної ко-

ри й відігравали помітну роль у реалізації багатьох ендогенних процесів, у тім числі 

рудогенних. Унікальність таких флюїдизованих систем для петрології, геохімії й ру-

доутворення дуже важлива. Одначе процеси флюїдизації все ще не привертають осо-

бливої уваги геологів, тому залишаються недооціненими, хоча прояви псевдорідин-

них потоків відомі вже понад століття: пірокластичні потоки вулканів Мон-Пеле на 

о. Мартініка і Катмай на Алясці, пірокластитові інтрузії типу валунно-галькових да-

йок без видимого просторово-генетичного зв’язку з вулканами в США (штати Юта, 

Арізона, Орегон, Айдахо), Карелії, на Уралі, Алтаї, Камчатці, у Красноярському краї, 

Туві, Україні, Казахстані та інших місцях. 

У науковців реальність флюїдизатно-експлозивних процесів та продуктів їхньої 

діяльності залишається поза сумнівом. Однак їх трактують як кори звітрювання, ву-

лканокластичні, осадові, льодовикові (тиліти), коптогенні або інші утворення (що 

зумовлено конвергентністю структурних ознак), їх не розглядають як окремі, само-
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стійно-незалежні геологічні явища. Виконані дослідження засвідчують, що самостій-

ні флюїдизатно-експлозивні процеси та явища поширені паралельно із магматизмом. 

В їхньому утворенні важлива роль належить декомпресійним флюїдо-експлозіям ма-

нтійного генезису, а не вулканізму чи післямагматичному пневматолізу. Ми розроби-

ли й обґрунтували критерії їхньої діагностики [7, 8, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25 та ін.]. 

На думку Г.М. Яценка зі співавт. (2000), флюїдизатно-експлозивна діяльність – 

це самостійний тип породо- і рудогенезу нарівні із магматичним, осадовим і мета-

морфічним. Незалежно один від одного Г.М. Яценко в Україні (2005, 2007 та ін.) і 

Л.В. Махлаєв та І.І. Голубєва в Росії (2001, 2005 та ін.) започаткували новий напрям 

у петрології і металогенії – формування та еволюційний розвиток флюїдизатно-

експлозивних рудоносних систем. Тому в наукових колах з’явилися пропозиції що-

до виділення особливої таксономічної одиниці або спільноти гірських порід – класу 

чи флюїдизатно-експлозивного типу порід, петрологія яких, на відміну від магмато-

генних систем, принципово інша. Зокрема, у «Петрографічному кодексі Росії» (2008) 

обґрунтовано виділення флюїдно-експлозивних брекчієвих порід (у тім числі «туфі-

зитів») як нового типу ендогенних утворень, які є рудоносними на різні види корис-

них копалин, та наведено їхню стислу характеристику. Однак недостатній нинішній 

рівень вивченості поки унеможливлює апробацію їхньої систематики, класифікації й 

номенклатури. 

У шостому розділі «Прогнозно-розшукові критерії та ознаки алмазоносності 

центральної частини Українського щита» наведено чинники локалізації, головні 

критерії прогнозування і перспективну оцінку рудоносності Кіровоградського бло-

ка, що визначено на підставі історико-геологічного підходу. Реконструйовано умови 

утворення та з’ясовано закономірності просторового поширення ендо- й екзогенної 

алмазоносності, які чітко виявилися в процесі геологічного розвитку блока. В осно-

ву прогнозування покладені структурно-тектонічний, геофізичний, магматичний, 

віковий і мінералогічний контроль просторового поширення проявів ендогенних ал-

мазоносних формацій та ознаки, що відображають передумови формування розсипів. 

Взято до уваги чинник ТМА у вигляді тектонічних рухів, що впливало на рівень 

ерозійного зрізу тіл і, відповідно, на кількість винесених у розсипища алмазів, а та-

кож першочерговість розшукових робіт. Кіровоградську протоплатформу розгляну-

то як єдину цілісну докембрійську структуру, у якій алмазоносні породи є похідни-

ми лужно-ультраосновних магм, де алмаз ксеногенний – його першоджерелом були 

дезінтегровані перидотити й еклоґіти верхньої мантії. 

Для ендогенних рудопроявів виділено дві групи критеріїв: регіональні (масш-

таб 1:500 000 і дрібніше), що характеризують перспективи блока, та локальні й вузь-

колокальні (масштаб 1:200 000–1:100 000 і 1:50 000), що визначають поширення й 

ступінь рудоносності окремих перспективних ділянок і розшукових площ. Під час 

прогнозної оцінки алмазоносності Кіровоградського блока ми удосконалили тради-

ційні (структурно-тектонічні, геолого-геофізичні, геохронологічні, мінералогічні, 

геохімічні) та розробили нові (геолого-формаційні, морфогенетичні) критерії. 

Зокрема, геолого-формаційні критерії відображають особливості складу, будо-

ви та закономірності поширення перспективних рудоконтролювальних структур і 

формацій – демонструють зв’язок зруденіння з геологічними, у тім числі алмазонос-
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ними формаціями. Чітко простежено зв’язок алмазоносності з магматогенними фо-

рмаціями та петрологічним складом порід. Виконаний формаційний аналіз засвід-

чив, що в Кіровоградському блоці виявлено три первинних магматогенних формації: 

кімберлітова, лампроїтова та лампрофірова з чітко вираженою алмазною спеціаліза-

цією. Тобто, конкретні прояви алмазоносного лужно-ультраосновного магматизму 

реалізовані у вигляді цих трьох формацій (чинник магматичного контролю). Подіб-

ність тектонічного положення, деталей будови, складу, петро- й геохімічних особ-

ливостей тіл та закономірностей поширення формацій, незалежно від їхнього прос-

торового положення й віку, засвідчують їхній генетичний зв’язок з джерелами, які 

розташовані в підкоровому субстраті – верхній мантії. 

Морфогенетичні критерії ґрунтуються на тому, що деякі особливості генезису 

та механізми формування алмазоносних структур і формацій можна виявити з ура-

хуванням морфометрії уламкового матеріалу (коровими й мантійними ксенолітами 

та їхніми мінеральними зернами) і в зв’язку з цим припустити глибину, вмісне сере-

довище, механізми проникнення й умови утворення трубкоподібних тіл. Специфіч-

ну еліпсоїдальну форму типу валунно-галькових уламків мають рудоносні діатреми 

й дайки штатів Юта й Арізона в США, Рудного Алтаю, Закарпаття, Кольського пі-

вострова, Якутії та ін. 

З погляду розсипної алмазоносності головними є: а) чіткий речовинний зв’язок 

розсипів з корінними джерелами, з яких вони виникли; б) взаємозв’язок з короутво-

ренням, наступним перерозподілом і диференціацією речовини в басейнах осадона-

громадження і діагенезом сформованих товщ. Зазначені чинники екзогенної алмазо-

носності визначили особливості її прогнозування й дали підстави вдосконалити гео-

лого-структурні (і геоморфологічні), палеогеографічні (і фаціальні), стратиграфічні, 

літологічні та інші критерії формування алмазоносних розсипів. У зв’язку з цим ва-

жливо, що під час регіонального прогнозування розсипної алмазоносності потрібно 

брати до уваги тип ендогенної алмазоносної формації, що визначає склад, будову й, 

певною мірою, продуктивність прогнозованих алмазоносних розсипів. Закономірно-

сті ж їхнього поширення, ступінь збереження алмазів і форма рудних тіл залежать 

від палеогеографічних, палеогеоморфологічних, літологічних, стратиграфічних, фа-

ціальних передумов та віку осадонагромадження. Необхідними геологічними умо-

вами утворення кір звітрювання є тривалий період континентального звітрювання, а 

чинником збереження – відсутність інтенсивних процесів денудації. 

Отже, схарактеризоване різномасштабне (1:500 000–1:50 000) змістовно-комп-

лексне прогнозування алмазоносності протоплатформ підтвердило раціональність 

запропонованої формаційної класифікації й обґрунтованість використаних критеріїв 

і ознак. Вони дають змогу послідовно розділити територію Кіровоградського блока 

на високоперспективні, перспективні, низько- та безперспективні ділянки, а на перс-

пективних об’єктах прогнозувати родовища алмазу певних формаційних та геолого-

промислових типів. На цій основі з урахуванням даних інших дослідників і вироб-

ничих організацій (ГРЕ № 37, ДП «Центрукргеологія») у центральній частині УЩ 

виділено щонайменше три десятки потенційно алмазоносних ділянок різного ступе-

ня перспективності. Згідно з нашими матеріалами, найперспективнішими є Лісова, 

Грузька, Суботцівська, Зеленогайська та Рівненська ділянки (рис. 2). 
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ВИСНОВКИ 

Дисертація є завершеним науковим дослідженням. Основні наукові й практичні 

результати комплексного вивчення алмазоносних формацій протоплатформного Кі-

ровоградського блока УЩ та висновки, отримані стосовно перспектив розшуків ро-

довищ алмазів, методології виділення алмазоносних формацій, їхнього геолого-

структурного і структурно-речовинного аналізу, визначення геологічної послідовно-

сті утворення, генезису й розробки критеріїв і ознак прогнозування, можна сформу-

лювати так. 

1. На підставі опрацювання різноманітного фондового й опублікованого мате-

ріалу, регіональних глибинних геолого-геофізичних досліджень літосфери, структу-

рно-тектонічного аналізу докембрійського фундаменту, результатів комплексного 

структурно-формаційного розчленування геологічних тіл підтверджено, що Кірово-

градський блок за локалізацією алмазоносних структур і формацій належить до пер-

спективних на розшуки родовищ алмазів протоплатформних структур УЩ. 

2. Виявлено головні закономірності приуроченості алмазів до геологічних екс-

плозивно-уламкових формацій і сприятливих структур їхньої локалізації. З’ясовано, 

що вирішальне значення для аналізу алмазоносності має вивчення складу та внутрі-

шньої структури формацій, а також спрямованості їхньої зміни, вікового чергуван-

ня, об’єму породних членів, металогенічної спеціалізації тощо. Сприятливим з пог-

ляду алмазоносності є значний діапазон порід парагенетичного «ізоморфного» ряду 

за провідної ролі утворень лампроїтової групи. Відтак характерним є стійкий тренд 

до підвищення лужності, що починається з утворень кімберлітової формації. 

3. Виконані автором детальне польове картування відслонень і керна свердло-

вин, шліхомінералогічне пробовідбирання, а також комплексне вивчення речовин-

ного складу закономірних породних парагенезисів, особливостей їхньої внутрішньої 

будови, морфометрії тіл, які складені породами різних петрографічних груп, дали 

змогу визначити, що в основі ранньопротерозойської протоплатформної структури 

Кіровоградського блока поширені ендогенні алмазоносні формації головно магмато-

генної групи. Їхні структурно-речовинні особливості (петроструктурні риси, петро-

хімічні, мінералого-геохімічні й інші параметри) з різним ступенем детальності ви-

вчено на десяти алмазопроявах: Лелеківському, Щорсівському, Родіонівському, Те-

рнівському, Руськополянському, Грузькому, Лісовому, Суботцівському, Зеленогай-

ському і Рівненському. Вони належать до кімберлітової (Лелеківський, Щорсівсь-

кий, Родіонівський, Тернівський), лампроїтової (Руськополянський, Грузький, Лісо-

вий, Суботцівський, Зеленогайський) і лампрофірової (Рівненський) геологічних 

формацій. Найперспективнішими з погляду виявлення нових проявів і навіть родо-

вищ є алмазоносні формації лампроїтової групи. 

4. Геологічні та структурно-тектонічні передумови для формування ендогенних 

алмазоносних формацій були закладені в ранньому докембрії ще на етапі станов-

лення протоплатформного режиму. Формації виникали під час етапів активізації, які 

в Кіровоградському блоці відбувалися з середнього протерозою до палеоцену. Геох-

ронологічно вони синхронні трьом епохам ТМА: середньо-пізньопротерозойській, се-

редньо-пізньопалеозойській (девон–перм) і мезокайнозойській (пізня крейда–палео-

цен). Про це свідчать літологічні, структурно-формаційні та вікові особливості 
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утворень, до яких приурочені алмазоносні формації. Найпродуктивнішим у цент-

ральній частині УЩ був пізньокрейдово-ранньопалеогеновий етап, який доволі ба-

гатий на прояви лампроїтового вулканізму. У межах Корсунь-Новомиргородського 

плутону та його східної периферії вірогідне виявлення цілої провінції фанерозойсь-

кого вулканізму, у тім числі потенційно алмазоносного. Це першочерговий об’єкт 

для розшуків і вивчення післяпротерозойських вулкано-плутонічних комплексів. 

Руйнування ендогенних алмазоносних формацій відповідних епох ТМА спричинило 

утворення різновікових фанерозойських, у тім числі сучасних, розсипищ. Відтак, 

найпродуктивніші алмазоносні розсипи в осадовому чохлі центральної частини УЩ 

сформувалися в олігоцен-міоценову (полтавська серія) і міоцен-пліоценову (балтсь-

ка світа) епохи. Утім для розшуків нових перспективних колекторів алмазу заслуго-

вують на увагу середньоюрські (байоський і батський яруси), нижньокрейдові (смі-

лянські верстви, верстви Виржиківського), середньоеоценові (бучацька світа) і чет-

вертинні відклади. 

5. Наведені в дисертації фактологічні матеріали структурно-формаційних, міне-

ралого-петрографічних, петрохімічних і геохімічних досліджень дають аргументо-

вані підстави прийняти вже визнану думку про те, що формування ендогенних алма-

зоносних формацій зумовлено, найвірогідніше, розвитком флюїдизатно-експлозив-

них процесів, пов’язаних з мантією. Результати цих досліджень спростовують уяв-

лення про тектонічну й геодинамічну стабільність платформ, їхню «амагматич-

ність». Інтерпретація зібраних матеріалів дає змогу передбачити функціонування 

активних флюїдизатно-експлозивних систем, пов’язаних із впливом надглибинних 

процесів на ділянки породо- й рудоутворення. Утворення алмазів не є винятковим 

явищем у геологічній історії Землі. Вони нерідко генетично і структурно асоціюють 

з іншими корисними копалинами, які походженням пов’язані з мантією. 

6. Вивчення алмазоносних формацій протоплатформного Кіровоградського 

блока методами структурно-формаційного аналізу дало змогу цілеспрямовано виді-

лити на його території високоперспективні, перспективні, низько- і безперспективні 

ділянки, а на перспективних об’єктах – прогнозувати родовища алмазу певних фор-

маційних і геолого-промислових типів. Алмазорозшукові роботи необхідно деталі-

зувати на Грузькому полі експлозивних структур (Грузька, Лісова, Оситнязька діля-

нки), Суботцівській та Рівненській ділянках. Для цього розроблено певні критерії 

регіонального, локального й вузьколокального прогнозування ендогенної алмазоно-

сності: структурно-тектонічні, геофізичні, геолого-формаційні, геохронологічні, мі-

нералогічні, геохімічні, морфогенетичні. 

7. Рекомендації автора стосовно вдосконалення схем збагачення, обробки й ви-

вчення шліхових проб, а також перспектив виявлення родовищ алмазу та інших ко-

рисних копалин мантійного походження у структурах земної кори центральної час-

тини УЩ прийнято до використання в ГРЕ № 37 КП «Кіровгеологія», що дало змогу 

залучити до розшукових робіт нові потенційно рудоносні території. Це підтвердже-

но актами впровадження від ГРЕ № 37 КП «Кіровгеологія», яка схвалює продов-

ження в ЛНУ імені Івана Франка наукових досліджень у зазначеному напрямі, 

пов’язаному зі стратегією уряду зі зміцнення мінерально-сировинної бази України. 
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Анотація 

Гайовський О.В. Алмазоносні формації протоплатформних структур Укра-

їнського щита (на прикладі Кіровоградського блока). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спе-

ціальністю 04.00.11 – геологія металевих і неметалевих корисних копалин. Львівсь-

кий національний університет імені Івана Франка, Львів, 2016. 

Виявлено головні закономірності приуроченості алмазів до геологічних експло-

зивно-уламкових формацій і сприятливих структур їхньої локалізації. В основі про-

топлатформного Кіровоградського блока Українського щита поширені ендогенні 

алмазоносні формації головно магматогенної групи. Їхні структурно-речовинні осо-

бливості з різною детальністю вивчено на десяти алмазопроявах, що належать до 

http://earth.jscc.ru/uu2006/
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кімберлітової, лампроїтової і лампрофірової формацій. Найперспективнішими з пог-

ляду виявлення нових проявів і навіть родовищ є алмазоносні формації лампроїтової 

групи. 

Геологічні і структурно-тектонічні передумови для формування ендогенних ал-

мазоносних формацій були закладені в ранньому докембрії ще на етапі становлення 

протоплатформного режиму. Вони були під час етапів активізації, які в Кіровоградсь-

кому блоці відбувалися з середнього протерозою до палеоцену. Найпродуктивнішим 

був пізньокрейдово-ранньопалеогеновий етап. 

Формування ендогенних алмазоносних формацій зумовлено розвитком флюїди-

затно-експлозивних процесів, пов’язаних з мантією. Структурно-формаційний аналіз 

дав змогу цілеспрямовано виділити високоперспективні, перспективні, низько- та 

безперспективні ділянки, а на перспективних об’єктах – прогнозувати родовища ал-

мазів конкретних формаційних і геолого-промислових типів. 

Ключові слова: алмазоносність, формація, протоплатформа, Український щит, 

Кіровоградський блок, кімберліти, лампроїти, лампрофіри, активізація, флюїдизація.  

Аннотация 

Гайовский О.В. Алмазоносные формации протоплатформенных структур 

Украинского щита (на примере Кировоградского блока). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук по 

специальности 04.00.11 – геология металлических и неметаллических полезных ис-

копаемых. Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2016. 

Выявлены главные закономерности приуроченности алмазов к геологическим 

эксплозивно-обломочным формациям и благоприятным структурам их локализации. 

В основе протоплатформенного Кировоградского блока Украинского щита распро-

странены эндогенные алмазоносные формации главным образом магматогенной 

группы. Их структурно-вещественные особенности с разной детальностью изучены 

на десяти алмазопроявлениях, которые принадлежат к кимберлитовой, лампроито-

вой и лампрофировой формациям. Наиболее перспективными с точки зрения выяв-

ления новых проявлений и даже месторождений являются алмазоносные формации 

лампроитовой группы. 

Геологические и структурно-тектонические предпосылки для формирования эн-

догенных алмазоносных формаций заложены в раннем докембрии еще на этапе ста-

новления протоплатформенного режима. Они возникали во время этапов активиза-

ции, которые в Кировоградском блоке происходили со среднего протерозоя до па-

леоцена. Наиболее продуктивным был позднемеловой–раннепалеогеновый этап. 

Формирование эндогенных алмазоносных формаций обусловлено развитием 

флюидизатно-эксплозивных процессов, связанных с мантией. Структурно-формаци-

онный анализ дал возможность целенаправленно выделить высокоперспективные, 

перспективные, низко- и бесперспективные участки, а на перспективных объектах – 

прогнозировать месторождения алмазов конкретных формационных и геолого-

промышленных типов. 

Ключевые слова: алмазоносность, формация, протоплатформа, Украинский щит, 

Кировоградский блок, кимберлиты, лампроиты, лампрофиры, активизация, флюиди-

зация. 
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Summary 

Hayovskyi O.V. Diamond-bearing formations of protoplatform structures of the 

Ukrainian shield (on the example of the Kirovohrad block). – Manuscript. 

Thesis for Candidate’s degree of Geological sciences in specialty 04.00.11 – geology 

of metallic and non-metallic useful minerals. Ivan Franko National University of Lviv, 

Lviv, 2016. 

In the thesis, the author has identified the main regularities of distribution of dia-

monds to geological explosive-clastic formations and to the structures favourable for their 

localization. Endogenous diamond-bearing formations mainly of magmatogene group are 

common in the basement of the Kirovohrad block of the Ukrainian shield. Their structural 

and compositional features (petrostructural, petrochemical, mineralogical, geochemical 

and other features of the rocks) have been studied with different detail on the ten manifes-

tations of diamond pertaining to kimberlite, lamproite and lamprophyre formations. Dia-

mond-bearing formations of lamproite group are the most promising from the point of 

view of new manifestations and even deposits detection. 

Geological and structural-tectonic conditions for endogenous diamond-bearing rocks 

formation were laid down during the Early Precambrian – still in the formative stage of 

protoplatform regime. They were during the phases of activation, which happened in the 

Kirovohrad block from the Middle Proterozoic to Palaeocene. Late Cretaceous–Early Pal-

aeogene phase was the most productive. The destruction of endogenous diamondiferous 

formations of the respective epochs of tectono-magmatic activity led to the formation of 

different-age Phanerozoic, including modern, placers. 

The formation of endogenous diamond-bearing rocks was connected with the devel-

opment of fluidizate-explosive processes associated with the mantle. Interpretation of the 

collected materials suggests active functioning of fluidizate-explosive systems associated 

with the influence of super-hypogene processes in the areas of rock and ore formation. It 

was found that the formation of diamonds is not an exceptional phenomenon in the geo-

logical history of the Earth; diamonds often genetically and structurally associate with oth-

er useful minerals, which are genetically associated with the mantle. 

Structural-formational analysis gave the chance to select highly promising, promis-

ing, low-promising and unpromising sections, and on the promising objects – to predict 

diamond deposits of specific formational and geological-industrial types. It is necessary to 

deploy diamond-prospecting works in the Hruz'ke field of explosive structures (Hruz'ka, 

Lisova, Osytnyaz'ka sections), as well as in Subottsivska and Rivnens'ka sections. 

Key words: diamond content, formation, protoplatform, Ukrainian shield, Kirovohrad 

block, kimberlite, lamproite, lamprophyre, activation, fluidization. 
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Рис. 1. Схема розвитку процесів флюїдизатно-експлозивного формування трубок вибуху (за матеріалами аналізу експлозивних структур Грузького поля): 

1 – гранітогнейси нижнього протерозою, у межах яких розвинуті трубкоподібні структури Грузька-Центральна і Грузька-Південна; 2 – тектонічні зони глибинних розломів; 3 – структурно-тектонічне 

положення ін’єкційного проникнення ранніх порцій лужно-ультраосновної магми; 4 – фази дистиляції летких (головно вуглекислотно-водного складу) компонентів: а – вірогідно зріджені, б – газоподібні; 5 

– валунно-брилові нагромадження бічних гранітогнейсів з туфобрекчієвим цементом лампроїтового складу; 6 – глинисто-дрібноуламкові брекчії вулканогенно-осадового походження; 7 – зони інтенсивного 

дроблення і брекчіювання бічних порід унаслідок проникнення ранніх порцій розплаву мантійного походження; 8 – зони активної флюїдизації – перемішування уламкового матеріалу під дією газового 

струменя, що розвивався у фронтальній частині магматичної колони; 9 – зони найінтенсивніших процесів розвитку експлозивних проривів за умов найнижчого тиску в межах мілководного прибережно-

морського басейну; 10 – стовпи викидів попелово-лапілієвого матеріалу поверхневого походження; 11 – напрями придонного переміщення туфогенно-осадового матеріалу. 

Вірогідні етапи утворення трубкоподібних тіл у часі та просторі, що виражені у вигляді послідовного ряду структурно-енергетичних ситуацій (цифри в кружечках): 1 – ін’єкційне проникнення най-

більш ранніх порцій лужно-ультраосновної магми вздовж зон глибинних розломів з частковою сегрегацією летких компонентів (CO2 або H2O, за даними Дж. Доусона [220] та ін.); 2 – подальша дистиляція 

зі зростанням ролі газоподібних фаз унаслідок падіння тиску в зв’язку з брекчіюванням вмісних порід; 3 – розвиток первинно-експлозивного жерла під дією процесів флюїдизації з формуванням головних 

структурно-морфометричних рис діатреми, що виповнена валунно-бриловими брекчіями; 4 – експлозивний процес з утворенням первинних елементів маару (кільцевий вал) внаслідок закономірної декомп-

ресії системи летких у межах лійкоподібного розвитку трубки Грузька-Центральна; одночасне зародження сусідньої трубкоподібної структури (етапи 1 і 2); 5 – молодші процеси флюїдизації й експлозій з 

формуванням нової Грузької-Південної діатреми; 6 – незначні за масштабами та нестійкі викиди попелово-лапілієвого матеріалу і початок формування кратерних вулканогенно-осадових утворень; 7 – поча-

ток руйнування маарових кільцевих валів унаслідок обвалювання та подальшої ерозії з утворенням лінзоподібних покладів глинисто-дрібноуламкових брекчій; 8 – формування значних за площею пласто-

подібних полів вулканогенно-осадових брекчій райгородської світи. 
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Рис. 2. Прогнозно-геологічна схема поширення ендогенної алмазоносності протоплатформного Кіровоградського блока УЩ 

із залученням матеріалів ГРЕ № 37 КП «Кіровгеологія» та ДП «Центрукргеологія» НАК «Надра України» 

(геолого-формаційна основа за даними Є.М. Лазька та ін., 1991): 

1 – релікти архейських чарнокіт-гранулітового (а) та плагіограніт-амфіболітового (б) структурно-формаційних комплексів у крайових 

частинах блока; 2 – поля розвитку нижньопротерозойських гнейсосланцевих товщ інгуло-інгулецької серії; 3 – масиви гранітоїдів нижньоп-

ротерозойських новоукраїнського (а) і кіровоградського (б) комплексів; 4 – габро-анортозити (а) і граніти рапаківі (б) середньопротерозой-

ського корсунь-новомиргородського комплексу; 5 – ранньопротерозойський міжблоковий Криворізький прогин; 6 – Знам’янсько-Усти-

нівське поле поширення дайок основних і ультраосновних порід; 7 – міжблокові розривні порушення; 8 – внутрішньоблокові провідні (а) та 

другорядні (б) розломи; 9 – північна і південна межі контурів Кіровоградського блока УЩ; 10 – перспективні поля (і ділянки) поширення 

алмазоносних та потенційно алмазоносних проявів кімберліт-лампроїтового магматизму: Кіровоградське (1 – Лелеківська, 2 – Щорсівська,   

3 – Північно-Щорсівська, 4 – Оситнязька, 5 – Північно-Оситнязька, 6 – Лісова, 7 – Грузька, 8 – Грузька-Західна, 9 – Родниківська, 10 – Пуш-

кінська-1, 11 – Пушкінська-2, 12 – Ясинуватська), Зеленогайське (13 – Стецівська, 14 – Берестівська, 15 – Зеленогайська, 16 – Дмитрівська-1, 

17 – Дмитрівська-2, 18 – Ясинуватська-2, 19 – Бандурівська, 20 – Захарівська-2, 21 – Суботцівська), Черкаське (22 – Руськополянська, 23 – 

Свидівоцька, 24 – Іркліївська), Інгулецько-Криворізьке (25 – Тернівська, 26 – Родіонівська, 27 – Златопільська, 28 – Миролюбівська), Но-

воукраїнське (29 – Рівненська, 30 – Захарівська); 11 – перспективні ділянки проявів алмазів метаморфогенного походження: 31 – Клинцівсь-

ка, 32 – Павлівська. 

 

 


