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МЕТА РОБОТИ
Виявлення закономірностей формування і розміщення
проявів металевих і неметалевих корисних копалин
(рідкісних, чорних, радіоактивних і благородних
металів, фосфору, титану, графіту, керамічної сировини
тощо) на території Українського щита і виділення
площ, перспективних для подальших пошукових і
геологорозвідувальних робіт на основі розроблених
геохімічних, петрологічних і геофізичних критеріїв
пошуків корисних копалин у протерозойських
кристалічних породах.

У межах Українського щита
(УЩ) виділено чотири шовні
структури (зі сходу на захід) −
Оріхово-Павлоградська,
Західно-ІнгулецькоКриворізька,
ГолованівськоЯдлово-Трактемирівська
і
Немирівсько-Кочерівська або
Брусилівська, які розділяють
щит на п‟ять мегаблоків. Вони
або молодші за мегаблоки, або
містять
формації,
що
відповідають декільком етапам
утворення кори мегаблоків.
В основу системи критеріїв регіонального
прогнозу покладено ідею, що умови й області
формування
корисних
копалин,
а
також
мінерагенічна
спеціалізація
комплексів
кристалічних порід, визначаються не тільки
глибинною геологічною будовою, хімічним
складом і фізичним станом елементів літосфери,
але й динамікою земної кори і верхньої мантії. На
основі аналізу реконструйованих геодинамічних
обстановок у протерозойський час і знаходження
родовищ і рудопроявів корисних копалин у певних
частинах геодинамічних структур УЩ були
виділені металогенічні зони.

Мегаблоки (римські цифри):
I – Волино-Подільський
II – Білоцерківсько-Середньобузький
III – Кіровоградський
IV – Середньопридніпровський
V – Приазовський

Шовні зони (цифри у кружках):
1 – Немирівсько-Кочерівська
2 – Голованівсько-ЯдловоТрактемирівська
3 – Західно-Інгулецько-Криворізька
4 – Оріхово-Павлоградська

Тектонічна схема Українського щита

Критерії пошуків корисних копалин.
Геологічні:
1. Палеогеодинамічна позиція регіону досліджень.
2. Характеристичні структурні й металогенічні елементи тектонотипу.
3. Геологічна позиція по відношенню до глибинних розломів.
4. Регіональні й локальні прояви метасоматозу.
Петрологічні:
Типи магматитів на основі речовинного складу (петрографічного, акцесорномінералогічного, петрохімічного) та температури утворення.
Геохімічні:
Потенційна рудоносність певних магматичних комплексів у регіонах, районах, площах,
ділянках досліджень, що базується на геохімічних індикаторах концентрації рідкісних й
розсіяних елементів.
Геофізичні:
1.Наявність
комплексних
геофізичних
(гравіметричних,
сейсмометричних,
магнітометричних) регіональних аномалій.
2. Наявність низькоомних аномалій як регіональних, так і локальних.
3. Наявність низькоомних глибинних аномалій вздовж протяжних зон розломів.
4. Наявність низькоомних аномалій, приурочених до зон метасоматозу.
5.Поєднання низькоомних аномалій з металогенічними рудними вузлами й геохімічними
аномаліями.

ГЕОДИНАМІЧНІ ОБСТАНОВКИ ФОРМУВАННЯ МЕГАБЛОКІВ
УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

Східна частина УЩ

Західна та Центральна частини УЩ
Історія геодинамічного розвитку регіону складається з трьох етапів: Перший
етап − період розвитку шовної зони до утворення Кіровоградського мегаблока.
Другий і третій етапи обумовлені формуванням задугового БузькоЧечелєєвського рифтогенного басейну, Західно-Криворізько-Кременчуцкої
шовної зони другого етапу становлення і Кіровоградського орогену.

Уявлення
про
геодинамічну
ситуацію
протерозойського етапу розвитку Приазовського
мегаблока приведено на рисунку, де показані
сутурова зона Оріхово-Павлоградської шовної
зони; напрямок занурення океанічної плити під
Приазовський блок; нахилений фронт активної
континентальної
окраїни
(західна
частина
Західного
Приазов'я)
та
інші
частини
Приазовського мегаблока.

МЕТАЛОГЕНІЧНА ЗОНАЛЬНІСТЬ
Східна частина УЩ

Металогенічні зони: локалізація
родовищ заліза: IA – західна
частина ОПШЗ, IБ – ЗахідноПриазовський залізорудний район,
II
–
зона
апатитрідкісноземельних
проявів,
пов'язаних
з
карбонатитовим
магматизмом; III – Західне
Приазов'я – зона розпорошених
проявів Cu, Mo і РЗЕ, пов'язаних з
обіточненським і салтичанським
комплексами;
IV
–
зона
рідкіснометалево-рідкісноземельних рудопроявів, пов'язаних
з
кам„яномогильським
комплексом;
IVA
–
зона
рідкісноземельних
пегматитів;
IVБ – зона рідкіснометалеворідкісноземельних
рудопроявів;
V - зона рідкісноземельних
родовищ і рудопроявів, пов'язаних
із
сієнітами
сублужного
південнокальчицького й лужного
октябрського комплексів.

Металогенічну і магматичну зональність сходу УЩ визначено ступенем підсуву океанічної плити під
Приазовський
мегаблок.
Металогенічні
зони
відображають
елементи
тектонотипу.
Найперспективнішими є ІV зона металогенічної зональності в Центральному Приазов'ї з
рідкіснометалево-рідкісноземельними проявами.

МЕТАЛОГЕНІЧНА ЗОНАЛЬНІСТЬ

Західна частина УЩ

Немирівсько-Кочерівська шовна зона є сутурою
об'єднання Волино-Подільського та БілоцерківськоБузького мегаблоків (2,6 млрд років тому). Її
металогенічною особливістю є головна роль глибинних
розломів,
що
простягаються
до
мантії
і
супроводжуються рудопроявами Ta, Nb, Be, Sn, W, Мо,
U. Орогенний магматизм завершального етапу
активізації призвів до утворення рідкіснометалевих
пегматитів, родовищ Ti і P, рудопроявів Zr, Y і РЗЕ.

Центральна частина УЩ

1 –криворізька серія.
Корисні копалини:
2 – уран, 3 – залізо,
4 – графіт, 5 – титан,
6 – нікель і кобальт,
7 – колчеданні, 8 – поля
літієносних пегматитів,
9 – скандій та ванадій,
10 – прояви вольфраму,
11 – цирконій,
12 – золото, 13 – графіт,
14 – германій;
15 – металогенічні зони:
I – залізорудних
родовищ ІКШЗ,
IА – залізорудних
родовищ ГШЗ,
II – ураноносних
альбітитів та
золоторудних
рудопроявів,
IIА – родовища урану;
16 – зони розломів.

Криворізько-Кременчуцька структурно-формаційна зона залізорудних
родовищ представлена переважно залізисто-кременистою формацією і,
меншою мірою, карбонатно-залізисто-кременистою – метабазитовою і
містить прояви графіту, W, Ge, поліметалів, U-конгломерати.
Інгульський мегаблок містить дві металогенічні зони: з ураноносними
альбітитами і з родовищами урану калієво-уранової формації. Виявлено
Клинцівське родовище золота, яке супроводжується специфічними
метасоматитами.
Голованівська шовна зона представлена переважно карбонатно-залізистокременистою (метабазитовою) формацією, яка містить родовища графіту,
золоторудне Майське родовище (Савранський золоторудний вузол);
рудопрояви U, Co, платиноїдів, Au, Cr і Ni.

ОЦІНКА МАГМАТИТІВ НА ОСНОВІ ГЕОХІМІЧНИХ КРИТЕРІЇВ РУДОНОСНОСТІ

На дискримінаційних діаграмах Y-Nb
(Pearce
J.)
точки
складу
рідкіснометалевих лейкогранітів УЩ,
сублужних
гранітоїдів
Східного
Приазов‟я і гранітів формації рапаківі
УЩ
розташовані
у
полі
внутрішньоплитних гранітів А-типу,
належність до яких є важливою
обставиною як з точки зору їх геохімії
і металогенічної спеціалізації, так і з
точки зору геотектонічної позиції,
вірогідних
геодинамічних
умов
утворення, еволюції розплаву і
формаційного
парагенезису
рідкіснометалевих гранітів УЩ.

Дискримінантні діаграми для гранітоїдів (Pearce J., 1984)

ОЦІНКА МАГМАТИТІВ НА ОСНОВІ ГЕОХІМІЧНИХ КРИТЕРІЇВ РУДОНОСНОСТІ
Криві розподілу рідкісноземельних елементів нормовані за хондритом у рідкіснометалевих гранітах
кам‟яномогильського, пержанського, лезниківського комплексів УЩ мають чітким європієвим
мінімумом і характеризуються різкою перевагою легких лантаноїдів над важкими.
Західна
частина
УЩ

а – граніти житомирського комплексу,
б – породи коростенського комплексу,
в – монцоніти букінського плутону,
г – граніти уманського комплексу.

Центральна
частина
УЩ

а - кіровоградські граніти,
б - гранітоїди Новоукраїнського масиву;
в – породи Корсунь-Новомиргородського плутону

Розподіл РЗЕ у породах (за Щербаковим І.Б.)

Східна
частина
УЩ

КОМПЛЕКСИ
а – салтичанський
б – анадольський
в – хлібодарівський
г – південно-кальчицький
д – кам`яномогильський

ОЦІНКА МАГМАТИТІВ НА ОСНОВІ ГЕОХІМІЧНИХ КРИТЕРІЇВ РУДОНОСНОСТІ
На
діаграмі
Al2O3−-MgO
точки
складу
біотитів
кам‟яномогильських гранітів Східного Приазов‟я і складу
біотитів рідкіснометалевих лейкогранітів центральної і північнозахідної частин УЩ – відповідно руськополянських і
лезніковських гранітів розташовані у полі пералюмінієвих
гранітів А- і S-типів. Точки складу рідкіснометалевих
лейкогранітів пержанського комплексу північно-західного
району УЩ розташовані у полі анорогенних лужних гранітів
поблизу ординати Al2O3.

Фігуративні точки складу біотитів
рідкіснометалевих гранітів УЩ на діаграмі
Al2O3–MgO біотитів з гранітоїдів усіх типів
(А. Rahman, 1992, 1996)
1 – кам`яномогильські граніти; 2-3 − рідкіснометалеві граніти УЩ:
2 – лезніковські граніти;
3 – пержанські граніти;, 4-5 −
сублужні граніти:
4 – південнокальчицькі гранітоїди Східного
Приазов`я; 5 – граніти рапаківі УЩ; 6 – руськополянські граніти.

На цій діаграмі видно, що для гранітів А-типу,
взагалі характерна дуже висока залізистість. Точки
складу біотитів сублужних гранітоїдів Східного
Приазов‟я і гранітів рапаківі центральної і північнозахідної частин УЩ і мезозойських топазових
ріолітів заходу США утворили єдине поле на
діаграмі.

Склад біотитів рідкіснометалевих гранітів УЩ
на діаграмі аніт-сидерофіліт-флогопіт-істоніт
(Christiansen E. H., 1983, 2007)
1-4 – кам`яномогильський комплекс: 1 – біотитові граніти, 2 – пегматити,
3 – грейзени, 4 – грейзензовані пегматити; 5 – пержанські граніти;
6 – граніти рапаківі; 7-8 – мезозойські граніти: 7 – А-тип, захід USA,
8 – топазові ріоліти.

ОЦІНКА НА ОСНОВІ ГЕОФІЗИЧНИХ КРИТЕРІЇВ РУДОНОСНОСТІ

При аналізі об'ємної геоелектричної моделі
Приазовського мегаблока виділяються три
низькоомні аномалії (100-300 Ом·м) між
зонами глибинних розломів, коріння яких з
певною мірою умовності фіксуються навіть
на глибині 50 км, а також визначається її
зв'язок зі стадіями метаморфізму порід.

Глибини
а – 5-10 км
б – 10-25 км
в – 25-50 км

Просторова геоелектрична модель східної частини Українського щита за даними
одновимірної інверсії даних МТЗ та АМТЗ

ОЦІНКА НА ОСНОВІ ГЕОФІЗИЧНИХ КРИТЕРІЇВ РУДОНОСНОСТІ
Кіровоградська геоелектрична аномалія (до 1-5 Ом·м) субгоризонтально простягається під ККШЗ і
міжмегаблоковою сутурою в цілому. Об'ємне моделювання глибинної електропровідності центральної частині УЩ
показало наявність у районі Кіровоградської аномалії на глибині 10-31 км об'ємної аномалії електропровідності
складної конфігурації. Вірогідний склад її високопровідних порід − залізисті кварцити, первинні відклади яких були
субдуковані під Інгулецький блок і локалізовані в області зони поглинання лістричного типу. Спостерігається
територіальне співпадіння залізорудного басейну та Кіровоградської глибинної аномалії. Кіровоградський розлом
добре виражений у гравітаційному полі і не проявлений у хвильовому, особливо у верхній частині розрізу.
Західна частина УЩ

Центральна частина УЩ

Низькоомне
аномальне тіло

Мегаблоки: I – Середньопридніпровський, II – Інгульський,
III – Інгулецько-Криворізька шовна зона, IV – Приінгульський.
Основні розломи: А – Криворізько-Кременчуцький,
Інгулецький, В – Кіровоградський.

Б – Західно-

Геоелектрична модель західної та центральної частин Українського щита за даними
тривимірного моделювання

ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ НА КОРИСНІ КОПАЛИНИ
Україна за масштабом і різноманітністю мінерально-сировинних ресурсів займає одне з провідних місць в Європі.
Важливою складовою мінерального потенціалу України є рідісні метали і рідкісні землі – у цьому відношенні
Україна займає перше місце серед європейських стран і одне з провідних місць у світі.
ПРИАЗОВСЬКИЙ МЕГАБЛОК
В Приазовському мегаблоці виділені перспективні площі на пошуки
рудопроявів корисних копалин першої і другої черги пошуків шляхом
проекції контурів низькоомних аномалій (50 Омм) на глибині 500 м і
контурів низькоомних аномалій 300 Омм на глибині 50 км на поверхню
(0,2-0,5 км). Цей метод заснований на припущенні, що геоелектричні
низькоомні аномалії відбивають рух колони мантійних флюїдів з глибини
до поверхні. Саме до контурів площових проекцій таких аномалій з
глибини на поверхню мають бути приурочені корисні копалини
ендогенного походження.

Прогноз перспективних ділянок на основі проекцій
аномалій підвищеної електропровідності з глибинних зон
розломів

Родовища, рудопрояви: 1 – залізо; 2 – графіт; 3 – алюміній; 4 – азбест. Нумерація: 5 –
структурно-металогенічних зон; 6 – рудних і рудоносних зон. Границі металогенічних
площ: 7 – флюоритова, вольфрам-олов`яна; 8 – флюоритова; 9 – залізорудна. Площі
постановки пошукових робіт: 10 – першої черги; 11 – другої черги. 12 – Азовське ZrREE родовище; 13 – рудопрояви золота.

Для перевірки
рідкіснометалево-рідкісноземельних
геохімічних
аномалій
Східного
Приазов‟я
рекомендовано шість перспективних ділянок у
відповідності до перспективних площ, виділених за
проекціями глибинних низькоомних аномалій на денну
поверхню.

Зіставлення геохімічних і геоелектричних
аномалій Східного Приазов’я
Значення адитивного показника коефіцієнта концентрації: 1 –
100...320; 2 – 25...100;
3 – 15...25; 4 – поліелементні ореоли;
5-6 – контури низькоомних зон на глибині
500 м від земної
поверхні: 5 – до 1000 Ом∙м;
6 – до 50 Ом∙м; 7 – прогнозна
площа та її номер.

ПРОГНОЗ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ НА КОРИСНІ КОПАЛИНИ
Локальні геоелектричні аномалії виявлені у зонах метасоматозу з сульфідним зруденінням.
Локальне прогнозування тут було здійснено під час регіонального електромагнітного профілювання.
Контури низькоомної аномалії у межах Голованівської шовної зони суміщені з ареалом поширення
корисних копалин на металогенічній карті.
ГОЛОВАНІВСЬКАЇ ШОВНА ЗОНА

Карта розподілу ефективного електроопору
на глибині 200 м з позначенням рудопроявів
і металогенічних зон
Рудопрояви і родовища: 1 – Au; 2 – Pt; 3 – U; 4 – TR; 5 – Fe,
Gr; 6 – Ni, Co; металогенічна зона: 7 – U, TR, Au; 8 – Ni, Co,
Gr, Fe; 9 – Au, Ag;

Геоелектричні профілі «Первомайський» і № 4 на
схемі металогенічного районування і прогнозу
Границі металогенічних таксонів: 1 - структурно-металогенічні зони; 2 – рудних
районів і металогенічних підзон; 3 – відомих рудних вузлів; 4 – прогнозованих
рудних вузлів; 5 – прогнозованих рудних зон; 6 – відомих рудних полів; 7 –
прогнозованих рудних полів. 8 – пункти МТЗ та АМТЗ профіля
“Первомайський”; 9 – контури низькоомних аномалій за даними геоелектричних
досліджень.

ПРОГНОЗ АПАТИТОВИХ РОДОВИЩ В УКРАЇНІ
Україна – як найбагатша на чорноземи і найбільш розорена країна в Європі – потребує постійного внесення в ґрунти
комплексних збалансованих фосфатно-азотно-калійних добрив для підтримки їхньої родючості.
Щорічна потреба апатитового концентрату в Україні складала до недавнього часу 5-6 млн тон. Разом з тим, Україна
має значні ресурси як апатитових, так і фосфоритових руд. За різними оцінками, підтверджені запаси апатиту в
Україні складають біля 400 млн тонн у вигляді Р2О5, а запаси лише семи родовищ фосфоритів (що знаходяться на
рахунку Державного балансу) – близько 90 млн тонн Р2О5 . За різними оцінками, прогнозні ресурси апатиту в Україні
складають біля 2 млрд. тонн (на 2001 р.). Такі або ще й більші (до 4 млрд. тон) ресурси фосфоритів, але технологія їх
переробки дещо складніша, ніж апатиту ендогенних родовищ.
З руд апатитових родовищ і рудопроявів можна отримувати високоякісні ільменітовий, а також як супутній
апатитовий концентрати. Апатит, ільменіт а також титаномагнетит, як головні рудні мінерали рудних габроїдів,
містять в значній кількості такі елементи-домішки, як рідкісні землі та ітрій (в апатиті), ванадій і скандій (в ільменіті
та магнетиті). Крім того, апатит є і джерелом фтору.

Співвідношення фосфору і титану з
петрогенними компонентами в рудних
габроїдах УЩ

Масиви і родовища: 1 – Стремигородське,
2 – Давидківське, 3 – Федорівське, 4 – Володарське,
5 – Носачівське, 6 – пров. Рогаланд, 7 – Голосківське.

ПРОГНОЗ РОДОВИЩ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В УКРАЇНІ
У Приазовському мегаблоці УЩ внаслідок глибинного картування і пошуково-оціночних робіт
Приазовської КГРП виявлено Азовське родовище Zr-REE руд, приурочене до розшарованої інтрузії
гіперсольвусних сієнітів у межах Південно-Кальчицького масиву. Родовище унікальне не лише за
запасами руди, а й за край високими концентраціями рідкісних металів на тлі простого складу руд.
Сумарний вміст REE2О3 досягає 20 % з часткою іттрію – 3-9%, Zr2O до 34 %.

Геологічна карта Азовської розшарованої інтрузії

Прогнозування родовищ рідкісних
металів (RЕЕ, Y, Zr), аналогічних
Азовському, передбачає, згідно з
розробленими критеріями, пошукове
опробування
перспективних
сієнітових масивів, пов’язаних
з
габро-анортозитовими
рапаківігранітними формаціями УЩ.
До них належать Яструбецький і
Давидківський масиви, Хочинський і
Карпилівский рудопрояви поблизу
Коростенського
плутону,
Великовисківський масив на окраїні
Корсунь-Новомиргородського
плутону, сієнітові інтрузії та їхні
гідротермаліти у межах ПівденноКальчицького масиву. Це охоплює
площу
понад
20
тис.
км2,
перспективну
щодо
виявлення
багатого
рідкісноземельного
зруденіння.

СХЕМА СТРУКТУРНОГО РАЙОНУВАННЯ
СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ
Нові
підходи
до
оцінки
рудоносності території України
були використані при виділенні
найбільш
перспективних
рудоносних
структур,
відображених у серії прогнознометалогенічних
карт
і
монографій. Складено карту
розломно-блокової подільності
докембрійського
фундаменту
України
з
уточненням
геологічних
даних
та
використанням
нової
геофізичної
інформації.
Виділені
також
основні
рудоносні структури, з якими
пов‟язане зруденіння.

ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ РОБОТИ
Приазовський мегаблок
У Східному Приазов'ї виділено шість перспективних прогнозних площ рідкіснометалево-рідкісноземельного
зруденіння за геохімічними аномаліями і за даними геоелектричних досліджень. За електромагнітними
аномаліями підвищеної електропровідності виділені прогнозні перспективні ділянки у Грузько-Єланчицькій
зоні розломів і південно-східній частині Кальміуської зони розломів.
Центральна частина УЩ (Інгульський мегаблок)
Для Кіровоградського рудного району вперше запропоновано нову стратегію пошуків корисних копалин, що
базується на побудові об'ємної геоелектричної моделі в інтервалі глибин від 0 до 2,5 км. Площа аномалій
підвищеної електропровідності є найбільш перспективною на виявлення нових родовищ у Кіровоградському
рудному районі.
Шовні зони РосинськоТікицького і Дністрово-Бузького районів.
Виявлено зв'язок корисних копалин з аномаліями підвищеної електропровідності у рудних районах і
металогенічних зонах (Побузька металогенічна підзона, Грушківське і Троянівське рудні поля), виділених за
даними геологічного картування ГДП-200; поблизу та у межах зон глибинних розломів (Врадіївський,
Ємилівський, Первомайський).
ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНОЧНИХ КРИТЕРІЇВ У ПРАКТИЦІ ПРОГНОЗНО-МЕТАЛОГЕНІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОШУКОВИХ РОБІТ
1. Результати геоелектричних досліджень передані для впровадження у практику геолого-розвідувальних
робіт в Приазовську комплексну геологічну партію і Криворізьку КГП КП «Південукргеологія»
2. Результати досліджень апатит-ільменітових родовищ були впроваджені у Побузьку ГРЕ (смт. Гнівань) та
ДП «Центрукргеологія» НАК «Надра України» (м. Черкаси).
3. У 2011 р. була опублікована монографія «Геолого-геофизические критерии рудоносности и металлогения
областей субдукции Украинского щита», а в 2012 р. – монографія «Ендогенні апатит-ільменітові родовища
Українського щита». До роботи також були долучені результати, отримані фахівцями ІГН НАН України, що
знайшли відображення у серії прогнозно-металогенічних карт, а також в Атласі «Геологія і корисні копалини
України» (українська та англійська версії) та «Національному атласі України» (розділ «Мінеральні ресурси
надр»).

ВИСНОВКИ
1. Виконані регіональні геоелектричні роботи стали основою геолого-геофізічних моделей мегаблоків Українського
щита з подальшим визначенням їх металогенічної зональності. На базі виявлених закономірностей розподілу
геохімічних, петрологічних, метасоматичних, металогенічних, геофізичних і формаційних параметрів
рідкіснометалево-рідкісноземельного зруденіння було розроблено геолого-геофізичні критерії зруденіння − основа
його регіонального і локального прогнозу.
2. У процесі кристалізації протерозойських сублужних розплавів проявилося два тренди еволюції гранітного
розплаву: за одним із них (ймовірно головним) утворилися плюмазитові мікроклін-альбітові граніти (літій-фтористі)
– кам‟яномогильський, руськополянський і лезниківський комплекси, за іншим (лужні граніти) − пержанський
комплекс.
3. За вмістом рідкісних елементів (F, Li, Rb, Be, Sn, Mo, W, Ta, Nb) кам‟яномогильські, руськополянські, та
лезниківські граніти належать до плюмазитових гранітів літій-фтористого типу, в той час як пержанські граніти
відповідають переважно агпаїтовим гранітам з рідкісноземельною спеціалізацією. Співвідношення порід у масивах
кам‟яномогильського комплексу Приазовського мегаблока та інтенсивність пізньомагматичних і постмагматичних
процесів визначають їх «нестандартну» металогенічну спеціалізацію на рідкіснометалеве і рідкісноземельне
зруденіння.
4. Усі граніти Коростенського плутону характеризуються, перш за все, збагаченістю рідкісними елементами (Zr, TR,
Y, Nb, Sn, Be та ін.). Найбільш диференційовані різновиди гранітів є по суті рідкіснометалевими. Можна вважати
пержанські граніти похідними кислих гранітних і диференційованих розплавів, подібних за складом до гранітів
групи рапаківі. До похідних Коростенського плутону належать також сієнітовий Ястребецький масив і однойменне
родовище з багатими рудами Zr, подібне до рідкісноземельного Азовського родовища у Східному Приазов„ї.
Для апатит-ільменітових родовищ (Володарське у Приазов‟ї; Давидківське, Федорівське, Стремигородське у межах
Коростенського плутону) характерним є низький вміст гематитового міналу в ільменіті, підвищена концентрація у
ньому Ta, Nb, Zr, Hf, а також підвищений вміст РЗE в апатиті тощо.
5 Геоелектричні дослідження авторів роботи зафіксували шовні зони як аномалії високої провідності. Витягнуті на
тисячі кілометрів регіональні і міжрегіональні аномалії високої електропровідності винакають внаслідок
геодинамічних процесів на межах областей з різними властивостями. Приуроченість численних ендогенних родовищ
і рудопроявів до аномалій високої електропровідності доводить, що шовні зони є перспективними структурами на
виявлення корисних копалин. Природу корових аномалій автори пов‟язують з особливостями флюїдного режиму
земних надр, тобто, зі зниженням питомого опору земної кори за рахунок мінералізованих водних розчинів у
мікропорах кристалічних порід.

