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ВІД РЕДАКЦІЇ / FROM THE EDITORS

Шановні читачі!

Цей номер інформаційно-довідкового видан-
ня «Коштовне та декоративне каміння» виходить 
у новому форматі – ціни на природне каміння, що 
готуються та видаються у Державному гемологіч-
ному центрі України на виконання постанови Ка-
бінету Міністрів України від 31.05.95 № 369, бу-
дуть публікуватися в окремому бюлетені «Довід-
ник цін коштовного та декоративного каміння».

Тим самим ми розширили тематичні рубри-
ки нашого видання та збільшили його текстове 
наповнення. Поза сумнівом, такі зміни сприяти-
муть зростанню рейтингу нашого журналу і з 
розумінням будуть зустрінуті читачами.

У цьому номері ми продовжуємо публікації 
про природне каміння, зокрема, Ви ознайоми-
тесь з дослідженням порід та джерел постачан-

ня будівельного каміння для фундаментів Деся-
тинної церкви.

Гемологами Державного гемологічного цен-
тру проведені дослідницькі роботи щодо вияв-
лення ознак облагороджування в природних 
смарагдах за допомогою інфрачервоної спек-
троскопії, що є цікавим для всіх споживачів до-
рогоцінного каміння, так як факт облагороджен-
ня суттєво впливає на його вартість. 

Цікавим є підхід до класифікації декоратив-
ного каміння з технологічної точки зору, який 
пропонують науковці Науково-технологічного ал-
мазного концерну «Алкон» НАН України.

Зі співробітниками гемологічного центру Ви 
побуваєте на єдиному у світі родовищі танзані-
ту, на конгресі CIBJO у Стамбулі, ознайомитесь 
з роботою Міжнародної асоціації кольорового 
дорогоцінного каміння (The Іnternatіonal Colored 

Gemstone Assocіatіon – ІCA), дізнаєтеся про не-
звичайний будівельний проект у Китаї. 

Представленний календар ювелірних і каме-
нярських виставок, які відбудуться у 2009 році, 
дасть змогу спрогнозувати нові напрямки для 
розвитку Вашої діяльності.

Сподіваємось, що оновлена версія журналу 
припаде до смаку нашим постійним передплат-
никам, а також привабить нових читачів.

Редакція запрошує всіх бажаючих висловити 
свою думку про ті чи інші публікації,  дискусійні 
питання та взяти участь в обговоренні різних 
наукових і практичних аспектів у сфері гемоло-
гії, а також щодо розвитку бізнесу природного 
каміння. Телефонуйте до редакції або надсилай-
те листи електронною поштою.

Всього Вам найкращого!

Dear Readers,

The June 2009 issue of Precious and Decora-

tive Stones is out in a new format: the prices for 

natural stones prepared by the State Gemmological 

Centre of Ukraine according to the resolution of the 

Cabinet of Ministers № 369 dated 31.05.95 are pub-

lished in the separate Price Guide for Precious and 

Decorative Stones bulletin.

We have added some new subject headings in 

our issue and expanded the text space. We are sure 

that such changes will provide an opportunity for 

increased rating of our publication and be met with 

understanding by our readers.

In this issue we continue publications on natural 

stones – you will learn about the research into the 

rocks and sources of delivery of the building stones 
for the Desyatynna Church basement.

All the gemstones consumers will be interested 
in the research done by the gemmologists of the 
State Gemmological Centre into the features of en-
hancement in natural emeralds with the help of 
infrared spectroscopy as the facts of treatment influ-
ence the price. 

The researchers of the Research-Technological 
Diamond Concern ALKON, the National Academy of 
Sciences of Ukraine expound the technological 
approach to the natural stones classification.

Together with the employees of the State Gem-
mological Centre you will visit the unique tanzanite 
deposit, the CIBJO Congress in Istanbul, learn 
about the activity of the International Colored 

Gemstone Association – ІCA and the unusual con-
struction project in China.   

The 2009 Calendar of Jewellery and Stones 
Exhibitions presented to your attention will give you 
an opportunity to plan new directions of the develop-
ment of your activity.

We hope that the renewed version of our publi-
cation will suit our regular subscribers taste and 
attract new readers.

We invite all the interested persons to express 
your opinion about the publications and discussed 
problems as well as participate in discussion of dif-
ferent scientific and practical aspects in gemmology 
and the development of the natural stones business. 
You are welcomed to call or write to the editors.

Have a nice time! 



Олена ГРУЩИНСЬКА,    
Юрій ГАЄВСЬКИЙ 

УДК 549.08. Обосновывается 

возможность использования 

инфракрасной спектроскопии 

для изучения признаков обла-

гораживания в природных 

изум рудах.

There is possibility of using the 

infrared spectroscopy for deter-

mination the treatment features 

in natural emeralds.

Мета роботи: виявлення ознак 

облагороджування в природ-

них смарагдах за допомогою 

інфрачервоної спектроскопії 

(далі – ІЧ-спектро скопія).

С
марагд – мінерал групи берилу 

зеленого кольору, хімічна форму-

ла Al2Be3[Si6O18], за сучасною 

класифікацією віднесений до дорогоцін-

ного каміння першого порядку. Є одним 

з найбільш цінних та дорогих коштовних 

каменів. Оскільки більшість природних 

смарагдів характеризується неприва-

бливим кольором та чистотою, виникає 

потреба штучно облагороджувати ці ка-

мені, що, в свою чергу, впливає на їх 

ринкову вартість. Дана робота присвя-

чена дослідженню природних смарагдів 

на наявність облагородження за допо-

могою ІЧ-спектроскопії.

Слід зазначити, що згідно з чинним 

законодавством України [1] при торго-

вельних операціях з дорогоцінним ка-

мінням, це стосується і смарагдів, у наз-

ві природного каміння з будь-якими 

зміненими характеристиками (напри-

клад, штучно облагородженими) повин-

не бути пояснення щодо суті змін чи 

форми втручання, наприклад, «смарагд 

облагороджений» тощо. До того ж існує 

і відповідальність за порушення цього 

правила, але на практиці дуже важко 

контролювати весь товарообіг дорого-

цінного каміння, тому на сучасному 

українському і світовому ринках багато 

смарагдів, що пройшли певні етапи об-

лагородження, про які не завжди відомо 

кінцевому споживачу.

У процесі природного росту в смараг-

ді виникає велика кількість дефектів, 

таких, як тріщинуватість, інколи вони ви-

ходять на поверхню каменю, і в такому 

випадку заповнення тріщин є класичним 

способом зміни прозорості каменю та 

покращення його кольору. Серед запо-

внювачів, які застосовують для покра-

щення зовнішнього вигляду смарагдів, 

використовуються натуральні олії (сан-

далова олія, кедрова олія, олія гвоздики, 

олія кориці і т. ін.), парафін, деякі полі-

мери, синтетичні смоли тощо. Дані ма-

теріали мають коефіцієнт заломлення 

близький до коефіцієнта заломлення 

смарагду, тому зразок, оброблений та-

кими матеріалами, набуває кращого ви-

гляду, тобто зникають видимі дефекти 

та покращується зовнішній вигляд.

Ідентифікація даних заповнювачів 

можлива за допомогою застосування ІЧ-
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спектро скопії. На базі Державного ге-

мологічного центру України існує лабо-

раторія із сучасним гемологічним об-

ладнанням, де проблема точної іденти-

фікації речовин-заповнювачів може бу-

ти вирішена за допомогою інфрачерво-

ного Фур’є спектрометра «Nicolet 6700» 

(далі – ІЧ-Фур’є спектрометр) зі спек-

тральним діапазоном 9600–375 см-1.

Експеримент. Для дослідження бу-

ло вибрано 20 природних смарагдів із 

лабораторної колекції ДГЦУ. До вимі-

рювання зразків на ІЧ-Фур’є спектро-

метрі було виконано гемологічне 

дослід ження зразків.

Узагальнені характеристики гемо-

логічного дослідження: 

Колір• . Колір смарагдів від блідо-

зеленого до темно-блакитно-

зеленого. 

Показник заломлення• . Показник 

заломлення знаходився в інтервалі 

1,572-1,598.

 • Густина. Густина зразків від 2,66 

до 2,79 г/см3.

Люмінесценція.•  Серед досліджува-

них смарагдів приблизно 30% зраз-

ків характеризувалися явно вираже-

ною білою ультрафіолетовою люмі-

несценцією при опроміненні УФ-лам-

пою з довжиною хвилі 365 нм. Люмі-

несценція локалізувалась у периме-

трі тріщин, що були заповнені сто-

ронніми речовинами. Як відомо, це 

явище в природних необлагородже-

них зразках спостерігається рідко.

Мікроскоп. • При дослідженні сма-

рагдів на імерсійному мікроскопі бу-

ли виявлені традиційні для такого 

типу мінералів внутрішні включення: 

двофазні газово-рідкі та трифазні 

включення, мінеральні включення 

біотиту, кальциту, магнетиту. Вияв-

лено чужорідні заповнювачі білого 

та жовтуватого кольору, що локалі-

зувались у периметрі тріщин.

ІЧ-Фур’є спектрометрія
Параметри експерименту. Вимі-

рювання проводилось при кімнатній 

температурі в спектральному діапазо-

ні 7000-400 см-1, кількість сканувань у 

циклі вимірювання – 64 при роздільній 

здатності 4 см-1. За допомогою даного 

приладу були виконані вимірювання 

20 зразків природних смарагдів.

Вимірювання проводились на при-

ставці розсіяного відбиття «Сollector II», 

яка забезпечує отримання спектра 

з огранених смарагдів різних видів та 

форм огранювання.

У процесі роботи були отримані 

якісні спектри досліджуваних зразків, 

які умовно були поділені на дві групи – 

смарагди без слідів облагороджування 

(далі – еталонні) та облагоро джені 

смарагди. Порівнюючи отримані ре-

зультати з даними провідних закордон-

них дослід ників [2, 3, 4, 5], найбільш 

інформативною спектральною облас-

тю для дослідження смарагдів на на-

явність облагородження такого виду є 

область між 2400 та 3200 см-1. Об-

ласть навколо 3000 см-1 використову-

ється для визначення органічних хімі-

катів або полімерів, таких, як епоксид-

ні смоли, резини тощо. Піки, які мо-

жуть бути виявлені в інтервалі між 

2900 та 3000 см-1, вказують на наяв-

ність органічного матеріалу. Отже, 

еталонні необлагороджені зразки бу-

дуть відрізнятися відсутністю явно ви-

ражених піків в області між 2400 та 

3200 см-1 (рис. 1).

 Рис. 1. Порівняння необлагородженого (червоний спектр) та облагородженого (синій спектр) смарагдів
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Серед отриманих спектрів облаго-

роджених смарагдів за наявністю від-

повідних піків було виділено дві групи 

зразків. До першої групи умовно було 

віднесено зразки з наявністю подвій-

ного піка з числовими характеристи-

ками 2925/2854 см-1, до другої  групи 

було віднесено зразки з наявністю по-

трійного піка з числовими характерис-

тиками 2957/2926/2855 см-1. 

На рис. 2 в облагородженому сма-

рагді в області між 2800 та 3000 см-1 

спостерігається поява подвійного піка 

(2925/2854 см-1), він ідентифікований 

за допомогою  порівняльної бібліотеки 

Polymer Sample Library як полімерний 

заповнювач з торговою назвою «Alkyd 

resin». Спектр даної речовини також 

представлено на рис. 2. З рисунку ви-

дно, що, крім інформативної області 

навколо спектрального діапазону 

3000 см-1, який ми використовували 

для порівняння, в спектрі даного запо-

внювача також існують інтенсивні піки 

в області нижче за 2000 см-1, але ця 

область у смарагді повністю поглине-

на, тому для порівняння ми її не ви-

користовували.

На рисунку 3 у смарагді в області 

між 2800 та 3000 см-1 присутній по-

трійний пік 2957/2926/2855 см-1, іден-

тифікований за допомогою іншої по-

рівняльної бібліотеки HR Thermo 

Nicolet Sampler Library як полімерний 

заповнювач з торговою назвою «Epoxy 

resin» . 

Рис. 2. Зразки необлагородженого 
(фіолетовий спектр), 

облагородженого (синій спектр) 
смарагдів та заповнювача 

з торговою назвою «Alkyd resin» 
(червоний спектр)



7КДККДК № 2 (56) № 2 (56) червеньчервень 2009 2009

ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ

Таким чином, в результаті проведе-

них досліджень природних смарагдів 

були виявлені заповнювачі, які тра-

диційно використовуються для по-

кращення якості природних смараг-

дів. Дослідження, що проводились на 

ІЧ-Фур’є спектрометрі «Nicolet 6700», 

показали високу ефективність ІЧ-

спектро скопії в поєднанні з традицій-

ними методами гемологічних дослі-

джень. Результати проведених дослі-

джень корелюються з результатами 

досліджень провідних закордонних ге-

мологічних лабораторій (GIA, SSEF). 

Проте для успішного вирішення поді-

бних задач необхідне створення спеці-

альної бази даних еталонних спектрів 

мінералів та речовин.
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Рис. 3. Облагороджений смарагд 
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з торговою назвою «Epoxy 
resin»(фіолетовий спектр)
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П
ри виробництві різних виробів 

з каменю використовується 

понад 150 найменувань при-

родного каміння [1], зокрема для ви-

готовлення будівельних, виробничо-

технічних і декоративно-художніх 

виробів [7, 8] – приблизно 60 його 

видів. 

Інтерес людства до природного ка-

міння відомий з глибокої давнини. 

Першу спробу класифікувати неорга-

нічні тіла зробив Аристотель, а його 

учень Теофраст описав деякі види ко-

штовного каміння. Римський вчений 

Пліній Старший в своїй енциклопедії 

«Природна історія» п'ять томів при-

святив опису мінералів. Значний вне-

сок у вивчення природних каменів на-

Оброблюваність Оброблюваність 
природного каміння –природного каміння –  
об’єктивна основа його класифікаціїоб’єктивна основа його класифікації

USING AND DESIGN

Частина 1. Системи класифікацій природного каміння
В. І. СИДОРКО, доктор технічних наук 

В. В. ПЕГЛОВСЬКИЙ, кандидат технічних наук

В. Н. ЛЯХОВ, інженер 

О. М. ПОТАЛИКО, інженер
Науково-технологічний алмазний концерн «Алкон» 

НАН України

УДК.679.8. Рассмотрены известные классификации природных 

полудрагоценных и декоративных камней, а также принятая в Украине клас-

сификация этих камней. Предложено классифицировать данные виды 

природных камней по объективным критериям – трудоемкости и энергоемкости 

их алмазной обработки.

Known classifications of natural decorative and semiprecious stones, and also the 

classification of such stones accepted in Ukraine are considered. It is offered to 

classify these kinds of natural stones by objective criteria – labour input and power 

consumption of their diamond processing.



9КДККДК № 2 (56) № 2 (56) червеньчервень 2009 2009

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДИЗАЙН

лежить Аль-Біруні, Ф.Б. Брінкману, а в 

Росії та СРСР – В.М. Севергину, 

М.І. Пиляєву та ін.

На початку XX століття відомий ро-

сійський знавець каменю академік 

О.Є. Ферсман на основі класифікації 

німецького вченого К. Клуге створив 

свою класифікацію природного ка-

міння [5]. Надалі значний внесок в 

класифікацію каміння внесли 

В.І. Собо левський, Є.Я. Києвленко та 

інші дослідники.

У таблиці 1 приведені класифіка-

ції природного каміння відповідно до 

імен їх авторів [3] (дорогоцінне ка-

міння нами детально не розгляда-

ється).

Таблиця 1.
Порівняльна таблиця класифікацій 
природного напівдорогоцінного і декоративного каміння

№ 
з/п КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДИ ПРИРОДНОГО КАМІННЯ

1 2 3

1
К. Клуге 
(1860)

1. Ограноване, або власне дорогоцінне, каміння: камені 1, 2 і 3 класу

4 клас: кварц (гірський кришталь, аметист, рожевий кварц, авантюрин), 

халцедони (агат, карнеол, плазма, геліотроп, яшма, хризопраз, роговики), опали 

(огранований опал, напівопал, гідрофан, кахолонг, яшмовий опал, звичайний 

опал), польовий шпат (адуляр, амазоніт, лабрадор), обсидіан, лазурит, гаюїн, 

гіперстен, діопсид, флюорит, янтар

5 клас: жадеїт, нефрит, серпентин, агальматоліт, діалаг, бронзит, бастит, 

мармур, селеніт, алебастр, малахіт, пірит, родохрозит, гематит, преніт, натроліт, 

лепідоліт

2
О.Є. Ферсман 
(1920) 

А. Матеріал для огранювання (самоцвіти): камені 1, 2 і 3 порядку

Б. Виробний матеріал (кольорове каміння)

1 порядок: нефрит, лазурит, главколіт, содаліт, амазоніт, лабрадор, орлець, 

азурит, малахіт, авантюрин, кварцит, гірський кришталь, димчастий кварц, агат 

і його різновиди, яшма, везувіан, рожевий кварц, письмовий граніт

2 порядок: лепідоліт, фукситовий сланець, серпентин, агальматоліт, стеатит, 

селеніт, обсидіан, мармуровий онікс, датоліт, флюорит, кам’яна сіль, графіт, 

лазурит, смітсоніт, цоїзит

3 порядок: гіпс, порфіри і частково декоративний матеріал – брекчії, зливні 

кварцити та ін.

В. Органогенне каміння: перли, корал, янтар, гагат

3
В.І. Соболевський 
(1971) 

1. Коштовне каміння (самоцвіти)

2. Кольорове каміння 

1 клас: малахіт, орлець, нефрит, ляпіс-лазур, амазоніт, лабрадор, авантюрин, 

халцедон, письмовий граніт та ін.

2 клас: офіт (благородний змійовик), агальматоліт, мармуровий онікс, флюорит, 

сепіоліт, селеніт, яшма та ін.

4
Є.Я. Києвленко 
(1980)

1. Ювелірне (дорогоцінне)

2. Ювелірно-виробне каміння

1 порядок: лазурит, жадеїт, нефрит, малахіт, янтар, хризопраз, чароїт

2 порядок: агат, амазоніт, родоніт, гірський кришталь безбарвний і димчастий, 

гематит-кривавик, рожевий кварц, звичайний опал, непрозорі іризуючі польові 

шпати

3. Виробне каміння: яшма, письмовий граніт, скам’яніле дерево, кахолонг, 

мармуровий онікс, обсидіан, лиственіт, гагат, селеніт, флюорит, серпентиніт, 

авантюриновий кварцит, офіокальцит, агальматоліт
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У наш час відповідно до Постанов КМУ [9, 10] в Україні є загальноприйнятою класифікація природного напівдорого-

цінного і декоративного каміння, яка приведена в таблиці 2.

Таблиця 2.
Прийнята в Україні класифікація напівдорогоцінного і декоративного каміння

№ 
з/п

КЛАСИФІКАЦІЯ, 

ПРИЙНЯТА В УКРАЇНІ
ВИДИ ПРИРОДНОГО КАМІННЯ

1 2 3

1 Відповідно 

до постанов КМ України 

від 27.07.94 р. № 512 

і від 08.04.98 р. № 475 

1. Дорогоцінне каміння 1, 2, 3 і 4 порядку

2. Напівдорогоцінне каміння

Перший порядок: бірюза, жадеїт, лазурит, малахіт, молдавіт, нефрит, тигрове і котя-

че око, хауліт, хризопраз, чароїт

Другий порядок: агат, амазоніт, гагат, гематит, дерево скам’яніле, джеспіліт, егіриніт, 

епідозит, кахолонг, кварцит кольоровий, кремінь кольоровий, онікс мармуровий, 

опал, пегматит, пірофіліт, родоніт, сердолік, серпентиніт, скарни кольорові, содаліт, 

халцедон, шпати іризуючі польові, яшма

3. Декоративне каміння: андезит, габро, граніт, дацит, кальцифір, кварцит, конгломе-

рати, лабрадорит, мармур, сієніт, травертин, туф

Порівнюючи дані таблиць 1, 2, мож-

на прийти до висновку, що жодна із 

класифікацій не має повної відповід-

ності до прийнятої в Україні, а най-

більш близькою до неї є класифікація 

за Є.Я. Києвленко. 

Необхідно відзначити, що жодна з 

класифікацій не є універсальною, 

оскільки не дає яких-небудь кількісних 

показників або характеристик, а базу-

ється в основному на вартісних та ор-

ганолептичних оцінках природного ка-

міння.

Тому представляється важливим 

розробити таку класифікацію природ-

ного напівдорогоцінного і декоратив-

ного каміння, яка спиратиметься на 

певні об'єктивні кількісні показники.

Такими показниками, без сумніву, 

могли б бути ті, які б визначали здат-

ність природного каміння приймати 

необхідну форму та фактуру в про-

цесі обробки [6]. Наприклад, трудо-

місткість і енергоємність обробки пев-

них видів природного каменю.

Дані показники необхідно пов'язати 

з тими об'єктивними властивостями 

природного каміння (фізико-

механічними властивостями, хімічним 

складом та ін.), які безпосередньо йо-

го характеризують. Це завдання пред-

ставляється важко здійсненим без 

глибокого вивчення властивостей при-

родного каменю як основної складової 

правильного вибору інструменту і па-

раметрів процесу каменеобробки на 

всіх стадіях виготовлення виробів з 

каменю, грамотного призначення раці-

ональних технологічних режимів об-

робки для кожного виду каменю, до-

стовірного визначення техніко-

економічних параметрів процесу ви-

робництва виробів з різних видів ка-

меню. 

Загальновідомо, що більшість з на-

півдорогоцінного і декоративного ка-

міння обробляється (шліфується) пе-

реважно з використанням алмазного 

інструменту, це, перш за все, усі види 

гранітів, лабрадоритів та габро, а та-

кож деякі види мармуру, серпентиніту, 

лазуриту, родоніту, нефриту, жадеїту 

тощо. Крім того, деякі з напівдорого-

цінних каменів, наприклад, всі камені 

халцедонової групи (кварци, агати, ка-

холонг, хризопраз, сердоліки), а крім 

того, яшми, кварцити, скам'яніле де-

рево, кремінь і деякі інші не можуть 

бути оброблені без застосування про-

цесів алмазного шліфування. 

Слід відмітити, що серед даних ви-

дів природного каміння мають місце 

такі, які можуть бути оброблені і без 

використання алмазних технологій 

(мармурові онікси, деякі види марму-

рів, офіокальцит і деякі інші), проте на 

практиці вони, як правило, обробля-

ються так само, як й інші.

Дослідження оброблюваності при-

родного каменю (трудомісткості, енер-

гоємності) актуальне ще й тому, що 

Україна має значні природні запаси 

деяких його видів, перш за все, грані-

тів, лабрадоритів і габро, які добува-

ються і експортуються з країни в зна-

чній кількості [2].

В той же час аналіз даних вартості 

каменю, що експортується та імпорту-

ється, і виробів з нього дозволяє ви-

явити певні тенденції. Наприклад, екс-

порт природного каменю з України 

має виражений сировинний характер, 

а в імпорті переважають готові виро-

би, причому вартість кубометра при-

родного каменю та виробів з нього 

при експорті у декілька разів нижча за 

вартість того, що імпортується [2].

Це підтверджує необхідність пере-

робки природного каменю безпосе-

редньо в місцях його видобутку, що 
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також свідчить про необхідність дослі-

джень процесів алмазної обробки при-

родного каміння.

Таким чином, надалі при дослі-

дженні оброблюваності природного 

каміння ми матимемо на увазі, перш 

за все, його алмазну обробку (шліфу-

вання).

Трудомісткість шліфування різних 

матеріалів (Т, хв.) можна визначити за  

формулою: Т = VЕд / QМ, де: VЕд – 

об'єм матеріалу, знос якого прийма-

ється за одиницю трудомісткості шлі-

фування (нами прийнято – 103 мм3); 

QМ, – об'ємний знос різних видів при-

родного каменю. Об'ємний знос ви-

значається за формулою: QМ = Δm/ρо, 

де: Δm – масовий знос каменів;  ρо – 

середня щільність досліджуваних ка-

менів. 

Таким чином, трудомісткість шлі-

фування буде вища у тих видів каме-

ню, час обробки (шліфування) одинич-

ного об'єму яких буде більший. 

Для практичної оцінки трудоміст-

кості обробки того або іншого виду 

каменю зручніше використовувати ко-

ефіцієнт відносної трудомісткості ал-

мазної обробки (шліфування). Віднос-

ну трудомісткість шліфування різних 

матеріалів (t) можна визначити щодо 

трудомісткості шліфування матеріалу, 

прийнятого за еталонний. Як еталон-

ний матеріал деякі дослідники для 

схожих з природним камінням силікат-

них систем використовують оптичне 

скло марки К-8 [4], а в каменеоброб-

ці – технічну яшму або кварц [1].

Проте трудомісткість обробки (аб-

солютна або відносна) не дозволяє 

скласти уявлення про енергоємність 

процесу шліфування природного ка-

міння, а даних про енергетичні пара-

метри, наприклад, витрачену енергію 

при шліфування (N) різних природ-

них каменів в літературі практично 

немає. 

По аналогії з коефіцієнтом віднос-

ної трудомісткості можна ввести кое-

фіцієнт відносної енергоємності об-

робки природних каменів різних видів 

(е) рівний відношенню енергоємності 

обробки певного виду каменю до 

енергоємності шліфування каменю, 

прийнятого за еталон.

Таким чином, дослідження обро-

блюваності різних видів природного 

каміння (трудомісткості та енергоєм-

ності їх обробки) дозволить розподі-

лити його в певному порядку (за гру-

пами оброблюваності), що створить 

основу для достовірного визначення 

технологічних параметрів (трудоміст-

кості, енергоємності та ін.) обробки 

цих каменів і виготовлення виробів з 

них у каменеобробному виробництві.

Література
1. Белицкая Э.И. Художественная обработка цветного камня // Учебник для средн. проф.-тех. училищ. – М.: Легкая и пищевая 
промышленность, 1983. – 200 с.
2. Гелета О.Л. Огляд експортно-імпортних операцій з декоративним камінням в Україні у 2007 році // Коштовне та декоративне 
каміння. – Київ: Видав. ДГЦУ МФУ, 2008. – № 2 (52). – С. 3–11.
3. Киевленко Е.Я. Геология самоцветов. – М.: Ассоциация «Экост», 2001. – 580 с.
4. Китайгородский И.И., Сильвестрович С.И. Справочник по производству стекла. Т. 1. – М.: ГИЛПСАИСМ, 1963. – 1026 с.
5. Самсонов Я.П., Туринге А.П. Самоцветы СССР. – М.: Недра, 1984. – 335 с.
6. Сычев Ю.И., Берлин Ю.Я. Шлифовально-полировальные и фрезерные работы по камню. – К.: Стройиздат, 1985. – 312 с.
7. Вироби каменерізні ТУУ 26.7–23504418–001:2007.
8. ДСТУ Б В.2.7-37-95. Будівельні матеріали. Плити і вироби з природного каменю. Технічні умови.
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.94 р. № 512 «Про загальну вартість та оцінку вартості природного каміння». 
10. Постанова Кабінету Міністрів Україні від 08.04.98 р. № 475 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, 
деяких постанов Кабінету Міністрів України».
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Дмитро ВЛАСЮК

П
еред тим як вести мову про син-

тетичне дорогоцінне каміння, 

зробимо невеличкий екскурс 

в історію.

З давніх-давен мінерали та різнома-

нітні кістки тварин використовувались 

людьми як прикраси та амулети для за-

хисту від злих духів. Уперше ювелірні 

прикраси почали використовувати при-

близно під час останнього льодовиково-

го періоду, десь між 40000 та 20000 рр. 

до н. е., про що свідчать вирізані з кіс-

ток та бурштину предмети, знайдені в 

Моравії (Чехія), вік яких було визначено 

за допомогою радіовуглецевого аналі-

зу, що становить 25000 років.

Дорогоцінні камені завжди були пред-

метом відтворення. Розвиток виробни-

цтва ювелірних виробів, подібних до су-

часних, розпочався в Західній Азії з ви-

никненням перших цивілізацій в долинах 

річок Тигр та Євфрат (територія сучас-

ного Іраку). Найдавнішим предметом на 

виставці 1976 року в Британському му-

зеї «Ювелірне мистецтво протягом 7000 

років» було намисто з Арпачії (Ассирія), 

датоване халафським періодом (при-

близно 5000 р. до н. е.). У намисті були 

використані обсидіан (вулканічне скло), 

черепашки каурі, намистинки з темної 

глини та кулон з чорного каменю. 

На думку Маллоуена та Розе, що зна-

йшли це намисто, глиняна намистинка є 

підробкою під обсидіан. Ймовірно, це 

перша з відомих спроб людини імітувати 

природне коштовне каміння.

Археологічними дослідженнями вста-

новлено, що у Стародавньому Єгипті 

(приблизно 3000 років до н. е.) виготов-

ляли кольорове скло, яке використову-

валось як прикраса чи амулет. Імітації 

дорогоцінного каміння зі скла були ши-

роко розповсюджені у Стародавньому 

Римі. Пліній Старший у «Природничій 

історії» писав, що карбункули (ру-

біни) «підроблюються зі скла 

так само, як й інші дорогоцін-

ні камені, розпізнаються 

вони за внутрішніми плів-

ками та вагою, а іноді 

за бульбашками, що 

світяться подібно срі-

блу». Ним же був 

описаний тришаро-

вий сардонікс, що 

називається три-

плетом. Цей мате-

ріал припасовував-

ся та склеювався 

з трьох шарів – чор-

ного, білого та черво-

ного. 

Серед-

ньо  віччя було 

періодом розквіту алхі-

мії. Цілком можливо, що алхіміки ро-

били спроби вирощувати дорогоцінні 

камені із сумішей мінералів і хіміч-

них сполук мінералів або хімічних 

сполук шляхом їх нагрівання у печі. 

У звітах дослідів середньовічних ал-

хіміків у більшості випадків досте-

менно не зрозуміло, що вони робили 

чи збирались робити. Не має даних 

і про синтез дорогоцінних матеріалів. 

Безперечно, головна мета алхіміків 

Немає більш 
вигідної справи,
ніж підробка 
дорогоцінних каменів.

Пліній Старший, 
І ст. н. е.

Синтез алмазу 
для сучасного хіміка
настільки приваблива 
задача, як 
отримання філософського 
каменю для алхіміка.

А. Ле Шательє, 
1908 р.

Алхіміки сучасностіАлхіміки сучасності  
або довгий шлях до Ельдорадо
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була сконцентрована на отриманні 

золота з простих металів (зокрема, 

свинцю) та пошуках філософського 

каменю. Але цілком можливо при-

пустити, що вони намагались отри-

мати також рубін, алмаз, сапфір та 

інші дорогоцінні камені. Необхідно 

врахувати і той факт, що переважна 

кількість наукових праць 

алхіміків разом 

з авто-

р а -

ми 

згоріли 

в полум’ї інк-

візиції.

У 1758 р. австрійський хімік Йо-

зеф Штрас розробив спосіб виготов-

лення скляного сплаву, чистого та 

безбарвного, з відносно високим по-

казником заломлення. Сплав, що 

складається з кремнію, окису заліза, 

окису алюмінію, вапна та соди, дуже 

добре гранився та шліфувався, а піс-

ля огранювання нагадував діамант. 

Таке штучне каміння сьогодні відоме 

як стрази.  

Але справжній 

переворот в отри-

манні синтетичних 

дорогоцінних каме-

нів був зроблений 

французьким хімі-

ком М.А. Вернейлем, 

який у 1892 р.1 розро-

бив метод отримання 

синтетичного рубіну. 

У промисловості цей метод 

почали використовувати для 

вирощування синтетичних рубі-

нів, а згодом й для синтезу інших 

дорогоцінних каменів: сапфіру; шпіне-

лі; корунду, подібного до  олександри-

ту, тощо. З розвитком та вдоскона-

ленням техніки вирощування моно-

кристалів були розроблені нові спосо-

би, які дозволяли отримати низку ін-

ших синтетичних каменів – аналогів 

природного рутилу, кварцу, смарагду, 

алмазу та ін. Нарешті, заповітні мрії 

середньовічних алхіміків були втілені 

в життя.

У ХХ сторіччі були створені й нові 

види кристалів, аналогів яких не існує 

в природі, – ніобат літію, лантан – ін-

дій –  галієвий гранат, барій – натро-

вий ніобат «банана», фіаніт2  та ін.

 В таблиці 1 представлено список 

основних видів синтетичних коштов-

них каменів, які зустрічаються на 

ювелірному ринку. Інші синтетичні 

дорогоцінні камені та матеріали ви-

робляються на експериментальних 

наукових заводах або окремих 

науково-дослідних лабораторіях та 

не доступні для ювелірного ринку. 

Незважаючи на те, що гранат, жаде-

їт, топаз, турмалін та ін. види штуч-

ного каміння синтезовано в лабора-

торних умовах, вони не завжди ма-

ють ювелірну якість. 

На сьогоднішній день перелік син-

тетичних дорогоцінних каменів та за-

мінників природних дорогоцінних ка-

менів налічує декілька сот різновидів 

і постійно збільшується, адже наука 

не стоїть на місці.

1 Насправді М.А. Вернейль отримав перші синтетичні кристали рубіну за кілька років до цього, у 1892 р. 

відбулося його депонування в Паризькій академії наук з даного приводу.
2 Наприкінці 70-х років ХХ ст. в СРСР було відкрито новий мінерал – тажераніт, який являє собою кубічну 

модифікацію ZrO2, що вміщує незначну кількість CaO та  TiO2. Таким чином, було знайдено природний 

аналог фіаніту.

Таблиця 1. Методи отримання синтетичних дорогоцінних каменів

Метод  синтезу

Синтетичні дорогоцінні камені та їх різновиди

Алмаз

Берил 
(смарагд, 
аквамарин, 
морганіт)

Хризобе-
рил 
(олексан-
дрит)

Корунд
(сапфір, 
рубін, 
лейко-
сапфір)

Опал

Кварц 
(аметист, 
цитрин, 
гірський 
кришталь)

Шпі-
нель

Синтез з розчину

Високотемпературний 
гідротермальний 

Ч Р Р Ч

Високотемпературний 
розплав

Ч Р Р Ч

Високотемпературний 
під тиском в розплаві

Р

Синтез з розплаву

Кристалізація 
в контейнері (тиглі)

Р

Витягування кристала 
з розплаву 
(метод Чохральського)

Р Ч

Плавлення в полум’ї 
(метод Вернейля)

Ч

Зональне вирощування 
із затравочного кристала

Р Р Ч

Осадження з гелю Ч

Примітка. Ч – часто зустрічається; Р – рідко зустрічається.
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Так що ж все-таки криється під термі-

ном «синтетичні дорогоцінні камені»? Сло-

во «синтетичний» означає, що вони синте-

зовані з їх хімічних складових. Синтетич-

ний аналог каменю, що зустрічається у 

природі, має той самий хімічний склад, що 

й природний камінь (за виключенням не-

значних відмінностей, які відображаються 

вмістом домішок), та аналогічні властивос-

ті (кристалічну структуру, фізичні власти-

вості і т. ін.). В протилежність синтетичним 

аналогам імітації дорогоцінних каменів за 

зовнішнім виглядом подібні до природного 

мінералу, але мають відмінний від нього 

хімічний склад, фізичні властивості та 

кристалічну структуру. 

Таким чином, в наш час існують на-

ступні види синтетичного коштовного ка-

міння та його імітацій:

синтетичні ювелірні камені, що мають • 

природні аналоги: корунди – рубін, 

сапфір та лейкосапфір; шпінель; ру-

тил; алмаз; берили – смарагд, аквама-

рин, морганіт та ін.; кварц; опал; бірю-

за тощо;

синтетичні матеріали, що не мають • 

природних аналогів: титанат стронцію 

(фабуліт), ніобат літію, фіаніт, ітралокс, 

галій-гадолінієвий гранат і т. ін.;

імітації ювелірного каміння – скло, ду-• 

блети та триплети.  

Незважаючи на це, Міжнародна кон-

федерація ювелірних виробів, виробів зі 

срібла, діамантів, перлів і дорогоцінного 

каміння (CIBJO) характеризується вкрай 

консервативним відношенням до дорого-

цінного каміння, створеного або відтворе-

ного людиною, навіть висловлюється про-

ти використання терміну «дорогоцінне 

каміння» при характеристиці синтетичних 

матеріалів. Відповідно до такого підходу 

справжнім дорогоцінним камінням вважа-

ється лише те, яке створено природою без 

участі людини. Враховуючи це, камінь, 

який призначено для продажу, повинен 

бути описаний у суворій відповідності до 

встановлених правил, що цілком виправ-

дано, оскільки покупець повинен чітко 

знати, що він купує.

Сьогодні на ринку ювелірного каміння 

та коштовностей зустрічаються як облаго-

роджені природні, так і синтетичні дорого-

цінні камені.

В деяких випадках ціни на ці камені 

можуть бути дуже близькими або дорівню-

вати вартості природних дорогоцінних ка-

менів. Незважаючи на те, що вони мають 

яскраво виражені відмінності гемологічних 

характеристик, гемологам та ювелірам ду-

же важко ідентифікувати деякі види об-

лагороджених та синтетичних дорогоцін-

них каменів, головним чином, через недо-

статню кваліфікацію та брак досвіду або 

відсутність спеціального обладнання. В та-

ких випадках вкрай необхідне проведення 

експертизи в гемологічній лабораторії. 

Головною метою гемологічних досліджень 

є стовідсоткове визначення й ідентифіка-

ція дорогоцінного каміння та надання га-

Таблиця 2. Діагностичні властивості 
штучних дорогоцінних каменів, у тому числі замінників алмазу

Назва матеріалу Хімічна формула
Структура кристала 

(сингонія)
Густина,

г/см3

Твердість
за шкалою 

Мооса

Показник
заломлення

Дисперсія
Двозалом-

лення

Синт. алмазС C Кубічна 3,52 10 2,417-2,42 0,044-0,063 0

Фіаніт (КОЦ(С)) С ZrO2(± рідкі землі) Кубічна 5,65-6,1 7,5-8,25 2,16 0,060 0

Синт. рутил С TiO2 Тетрагональна 4,25-4,32 6-6,5 2,61-2,9 0,180-0,300 0,287

Синт. шпінель С MgAl2O4 Кубічна ~3,6 8,00 1,720-1,728 0,020 0

Фабуліт С SrTiO3 Кубічна 5,13-5,15 5,5-6,5 2,41 0,10-0,20 0

Циркон С Zr[SiO4] Тетрагональна 3,95-4,8 6,5-7,5 1,920-2,010 0,039 0,036-0,059

Синт. шеєліт С Ca(WO4) Тетрагональна 6,1 5 1,918-1,934 0,026 0,016

Синт. кварц С SiO2 Тригональна 2,65 7 1,544-1,553 0,013 0,009

ІАГ С Y3Al5O12 Кубічна 4,57-7,09 6,5-8,5 1,834 0,028-0,038 0

Муасаніт С SiC Гексагональна 3,16-3,22 9,25 2,648-2,691 0,104 0,043

ГГГ С Gd3Ga5O12 Кубічна 7,08 6,5-7 2,02 0,038 0

Синт. лейкосапфір С Al2O3 Тригональна 3,99-4,05 9 1,76-1,77 0,018 0,008

Ніобат літію С LiNbO3 Тригональна 4,64 5,5 2,30 0,120 0,09

Танталат літію С LiTaO3 Тригональна 7,45 5,5-6 2,22 0,087 0,005

Алюмінат ітрію С YAlO3 Кубічна 5,35 8,0-8,5 1,938 0,039 0

Синт. топаз С Al2SiO4(F,OH)2 Ромбічна 3,49-3,57 8 1,607-1,637 0,014 0,010

Синт. жадеїт NaAlSi2O6 Моноклінна 3,34 7 1,66 д/в 0

Синт. бірюза CuAl6(PO4)4(OH)8х4H2O Триклінна 2,6-2,9 5-6 1,60-1,65 д/в 0,040

Синт. опал 3SiO2хn(H2O) Аморфна 1,98-2,25 5,5-6,5 1,43-1,47 д/в 0

Синт. олександрит BeAl2O4 Ромбічна 3,72 8,5 1,74-1,75 0,015 0,008-0,011

Синт. смарагд Be3(Al,Cr)2Si6O18 Гексагональна 2,64-2,69 7,5-8 1,56-1,57 0,014 0,004-0,008

Примітка. С – синтетичні дорогоцінні камені, які переважно використовуються як замінники алмазу та його імітацій; д/в – дані відсутні; 
фіаніт (КОЦ(С)) – від рос. «Физический институт Академии наук СССР им. П.Н. Лебедева” (кубічний окис цирконію (стабілізований)); 
ІАГ – ітрій-алюмінієвий гранат; ГГГ – галій-гадолінієвий гранат.
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рантій і практичної допомоги ювелірам та 

гемологам із забезпечення порядності та 

достовірності на світовому ринку дорого-

цінних матеріалів. Діагностичні властивос-

ті всіх природних облагороджених та син-

тетичних дорогоцінних каменів публіку-

ються в професійних гемологічних та спе-

ціалізованих ювелірних журналах, що дає 

змогу кваліфікованим гемологам та юве-

лірам підвищити свій рівень та ідентифіку-

вати будь-який матеріал, з яким вони сти-

каються в своїй професійній діяльності. 

Світовими центрами сучасних лабора-

торій із синтезу дорогоцінного каміння є: 

Інститут кристалографії ім. О.В. Шуб  ні кова 

(м. Москва, Росія), Фізи ко-тех ніч ний інсти-

тут ім. А.Ф. Іоффе (м. Санкт-Петербург, 

Росія), Інститут мінералогії та петрографії 

(м. Новосибірськ, Росія); Royal Signals and 

Radar Establishment (Великобританія); Du 

Pont de Nemours & Co., General Electric, 

Union Carbide, Deltronic Crystal Industries 

Inc. та ін. (США); Iimori Laboratory, Ltd., Уні-

верситет Гунма, Nakazumi Crystal Co. та ін. 

(Японія). Також слід відзначити стрімкий 

розвиток цього напрямку в Китаї та Індії.

В Україні також є науково-технічний по-

тенціал для виробництва синтетичних до-

рогоцінних каменів. Але на даний час у 

великих промислових обсягах вони не ви-

робляються. На базі Інституту надтвердих 

матеріалів ім. В.М. Бакуля та Інституту 

проблем матеріалознавства ім. Францеви-

ча є можливість синтезувати дорогоцінні 

камені, і маємо надію, що незабаром за 

підтримки держави буде опановано та на-

лагоджено їх випуск. Адже, крім ювелірної 

галузі, синтетичні дорогоцінні камені та 

матеріали широко використовуються в ла-

зерних установках, електронно-оптичних 

приладах, комп’ютерній техніці та інших 

високотехнологічних сферах, забезпечую-

чи належний рівень розвитку держави. 
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Таблиця 3. Методи облагороджування 
дорогоцінних природних та синтетичних каменів

Методи 
облагороджування

А
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т,
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кр
иш

та
ль

)

Зміна кольору

Радіоактивне опромінення Р Р Р Р Р Ч Р Ч

Нагрівання Р Р Ч Ч Р Ч

Хімічне відбілювання Р Р

Нейтронне опромінення Р Р

Опромінення електронами 
та нагрівання Ч Р Р Ч Ч

Фарбування Р Ч Р Ч Р Р Р

Поверхнево-кольорова 
дифузія Р Р Р Ч Ч Р Р

Нагрівання під високим 
тиском Р

Зміна чистоти

Заповнення тріщин 
та порожнин Ч Ч Ч Ч Р

Видалення включень Р Ч

Видалення включень 
за допомогою лазера 
(свердління)

Ч

Термоіндукційний шок Р Р

Просочування Ч Р

Примітка. Ч – часто застосовується; Р – рідко застосовується.

Таблиця 4. Обладнання, яке найчастіше використовується 
для ідентифікації природних і синтетичних дорогоцінних каменів

С
та

нд
ар

тн
е 

об
ла

дн
ан

ня

Прилади Коротке технічне пояснення

Ручна лінза, або лупа 10-кратне збільшення об’єкта 

Бінокулярний мікроскоп
10-кратне – 60-кратне збільшення об’єкта (часто використову-
ється з різноманітним освітленням, поляризацією, фотографіч-
ною та іншою технікою, що фіксує зображення)

Рефрактометр
Визначення показника заломлення, двозаломлення, оптичних 
властивостей

Спектроскоп Визначення видимого спектру 

Полярископ Анізотропний чи ізотропний

Ультрафіолетова лампа Люмінесценція 

Терези Визначення ваги, питомої густини

Кальцитовий дихроскоп Плеохроїзм кольорів

Кольорові фільтри Діагностика присутності (наявності) кольору

Рефлектометр Визначення відбивної здатності

Тепловий кондуктометр Визначення теплопровідності 

Електричний кондуктометр Визначення електропровідності

Н
ау

ко
ве

 о
бл

ад
на

нн
я

Спектрофотометр
Ультрафіолетовий, видимий  та близький до інфрачервоного 
спектр (також може використовуватись для вимірювання кольору)

FTIR-cпектрометр Інфрачервоний спектр

Мікроспектрометр Рамана Рамана-спектр коштовного каменю або включень

Люміноскоп Катодолюмінісценція

Рентгенофлуоресцентний  
спектрометр

Неруйнівний хімічний аналіз певної ділянки зразка

Мікроаналізатор електронів Неруйнівний хімічний аналіз маленької ділянки зразка

Скануючий електронний 
мікроскоп

Максимальне збільшення зображення, поелементний розподіл, 
неруйнівний хімічний аналіз невеликої площі зразка

Радіограф Фотографічне тіньове зображення

Дифрактометр Рентгеноструктурний аналіз  

Примітка. Стовідсоткову гарантію щодо ідентифікації природного і синтетичного дорогоцінного 
каміння можна дати, використовуючи комплекс приладів, зазначених у таблиці.
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Н
азва цього мінералу нагадує нам 

про єдине в усьому світі родови-

ще у Танзанії (Східна Африка), де 

знаходиться найглибше озеро континен-

ту – Танґаньїка і найвища  гора – Кілі-

манджаро. Африка – континент, що да-

рує світу безліч чудових дорогоцінних 

каменів, і відкритий у 1967 році танзаніт 

був відзначений фахівцями як «дорого-

цінний камінь XX сторіччя». Багато міль-

йонів років тому у тіні гори Кіліманджаро 

метаморфічні сланці, гнейси і кварцити 

сформували вражаючі уяву плоскі гори 

на безкрайніх долинах. Саме усередині 

цих пагорбів і заховані дорогоцінні 

кристали насиченого синього кольо-

ру. Дов гий час вони залишалися 

схованими від людей, поки стара-

тель Манюель де Соуза не знай-

шов поблизу гір Мерелані прозо-

рий синій кристал.

Як розповідають нащадки Манюе-

ля де Соуза, сучасники з любов’ю на-

зивали його Скажений Манюель через 

його пристрасть до пошуків невідомого і 

«незнайденого» (як він сам казав). У кра-

їні Танґаньїка він жив з 1933 року і був 

кравцем. Спочатку Манюель захопився 

пошуками золота на заході країни, потім 

алмазів. У 1967 році він відправився в м. 

Аруша спробувати щастя 

в районі гори Кіліманджа-

ро, де 7 липня 1967 року 

вперше знайшов у землі синій 

Танзаніт

Танзаніт – надзвичайно красивий дорогоцінний камінь. В усьому світі він зустрічається тільки 
в одному місці. Вражає уяву його синій колір з легким відтінком пурпурного. Завдяки своєму 
незвичайному сяйву і за сприянням нью-йоркської ювелірної компанії «Тіффані» танзаніт 
відразу став одним із найбажаніших дорогоцінних каменів у світі.

Технологічний процес 
видо бутку танзаніту, 
шахта «TanzanіtеOne»
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кристал. Звірившись з єдиною книгою по 

мінералогії, що завжди була при ньому, 

Манюель вирішив, що більше за усе до 

знайденого каменю підходить назва «олі-

він» (перидот). Саме під цією назвою він і 

зареєстрував на своє ім’я кілька ділянок 

землі. Відсутність лабораторного устатку-

вання і фінансів не дозволили йому визна-

чити свою знахідку як цоїзит. У Східній 

Африці думали, що цоїзит повинен бути 

зеленим, тому що в тих місцях добували 

цоїзитову породу зеленого кольору з вкра-

пленням непрозорих кристалів рубіну (ані-

оліт) і робили з неї сувеніри для туристів. 

Згодом великі лабораторії в Америці й Ан-

глії, одержавши на експертизу сині крис-

тали, визначили їх як цоїзит.

По суті – це тільки синій цоїзит...
Танзаніт – це синій різновид мінералу 

цоїзиту, кальцій-алюмінієвий силікат, хі-

мічна формула Ca2Al3Sі3O12[ОH], твер-

дість за шкалою Мооса від 6,5 до 7.

Віце-президент відомої ювелірної ком-

панії «Тіффані», побачивши перші зі 

знай дених танзанітів, зрозумів, що цей 

дорогоцінний камінь – справжня сенса-

ція! Компанія порекомендувала дати ка-

меню іншу назву, тому що гемологічна 

коректна назва «blue zoisite» – «синій цо-

їзит» дуже нагадувала англійське слово 

«suіcіde» – «самогубство». Було запро-

поновано назвати камінь за місцем його 

знахідки – «танзаніт». Велика рекламна 

кампанія від «Тіффані» дозволила через 

два роки після його знахідки познайоми-

ти увесь світ з цим унікальним дорогоцін-

ним каменем. Нове ім'я швидко завоюва-

ло почесне місце в торгівлі.

...і все-таки, що за фантастичний 
колір?

Основний синій колір танзаніту може 

змінюватись від яскраво-синього до си-

нього із світло-фіолетовим відтінком. 

Самий бажаний колір – це синій з лег-

ким відтінком пурпурного, який має 

сильний блиск, насамперед, у великих 

каменях масою від 10 каратів. Для тан-

заніту характерний сильний плеохроїзм.

Основні кольори – синій, пурпурний, 

коричнювато-жовтий. Більшість криста-

лів мають коричнювато-жовтий колір, 

який зникає при термічній обробці каме-

ню у печі приблизно при 500 градусах за 

Цельсієм. Термічна обробка – це процес, 

загальноприйнятий у торгівлі, однак ка-

мені повинні бути без включень, тому 

що інакше в них можуть виникнути трі-

щини. Обробка танзаніту іноді дуже важ-

ка навіть для досвідчених гранувальни-

ків, оскільки він має довершену спай-

ність, що виражена в одному напрямку. 

Цей дорогоцінний камінь гранується у 

всіх самих можливих формах – від кла-

сичних круглих до вибагливо фантазій-

них. Танзаніт не такий вже й твердий, 

тому носити його треба обережно і ніко-

ли не чистити за допомогою ультразву-

кових приладів чи різноманітних кислот.

Єдине у світі родовище танзаніту бу-

ло націоналізовано урядом Танзанії у 

1971 р. Воно являє собою смугу 5 км на 

2 км, розбиту на чотири блоки: A, B, C, 

D. Найбільша шахта «TanzanіtеOne» роз-

ташована в блоці С у центрі родовища 

та належить компанії  «TanzanіtеOne 

Group». Ця компанія застосовує передо-

ві технології і добуває сьогодні 70% си-

ровини. Також вона скуповує добуту си-

ровину у своїх сусідів – дрібних приват-

них компаній (дигерів), які користуються 

кустарними методами і не спроможні ор-

ганізувати видобуток належним чином. 

Старателі, як правило, знаходять дрібні 

зерна. Тільки іноді їм трапляються вели-

кі кристали на радість власника родо-

вища і численних аматорів танзаніту.

Нинішня криза не обійшла стороною 

видобуток танзаніту. Близько 200 дріб-

них шахт припинили свою діяльність і 

тисячі робітників були змушені залишити 

район Мерелані. Навіть лідер галузі 

«TanzanіtеOne» демонтував своє устат-

кування і перевіз його на 20 км на пів-

нічний схід Танзанії для розробки родо-

вища цавориту.

Торгівля танзанітом знаходиться в ру-

ках торговців, що десятиліттями підтриму-

вали ділові контакти з фірмами в Індії, Ні-

меччині, Ізраїлю і США. Саме такими тор-

говими шляхами цей ексклюзивний доро-

гоцінний камінь, незважаючи на його рід-

кісність, попадає у відомі гранувальні бу-

динки і до відомих ювелірів усього світу. 

У лютому 2009 р. в одному із павіль-

йонів Міжнародної виставки дорогоцінно-

го каміння у Тусоні (США) був представ-

лений гігантський танзаніт масою 525,55 

карата, знайдений у шахті «TanzanіtеOne» 

і огранений у Джайпурі (Індія).

Танзаніт зачаровує нас своїм надзви-

чайним сяйвом. Його насичений, злегка 

пурпурний, синій колір – дуже екстрава-

гантний. За танзаніт особливо гарної якос-

ті і великих розмірів сьогодні запрошують 

і платять високу ціну завдяки унікальності 

його походження. Те, що танзаніт знайде-

но тільки в одному місці світу, ціниться 

дуже високо. Володіння тим, що не кож-

ний має, було завжди суттєвим критерієм 

при оцінці дорогоцінного каміння.

Плеохроїзм танзаніту

Танзаніт – це синій 
різновид мінералу цоїзиту, 
кальцій-алюмінієвий 
силікат, хімічна формула 
Ca2Al3Sі3O12[ОH], 
твердість за шкалою Мооса 
від 6,5 до 7.
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Його Величність – 
ТОПАЗ

Топаз – один із найпоширеніших та популярних ювелірних каменів 
у світі. Із сивої давнини до сьогодення він вірно слугує благородній 
меті – радує нас своєю красою.



19КДККДК № 2 (56) № 2 (56) червеньчервень 2009 2009

Т
очне значення слова «топаз» 

невідоме. Перша письмова 

згадка про топаз зустрічається 

у Септуаґінті (III–II століття до н. е.) – 

найдавнішому грецькому перекладі 

Старого Заповіту. Дорогоцінні камені 

згадуються переважно в Книзі про-

рока Єзекіїля та Виході. У ряді 

давньо грецьких термінів, які познача-

ють дванадцять каменів нагрудника 

Першо священика Аарона та дванад-

цять символічних каменів міста Тіра, 

є «топазіон» або «топадзіон». Вважа-

ється, що ця назва відображає осо-

бливості забарвлення каменю, тому 

що перекладачі Старого Заповіту ви-

водили «ім’я» самоцвіту від санскрит-

ського «тапас», що означає «вогонь» 

або «полум’я». Таким чином, первіс-

но під назвою «топаз» об’єднували 

прозорі камені жовтого або золотис-

того кольорів. Друга версія походжен-

ня назви каменю зобов’язана Плінію 

Старшому, який в «Природничій іс-

торії» згадує про золотистий камінь 

та називає його топазом. Цей камінь 

видобувався на острові Topazos (ни-

ні – Zebirget) у Червоному морі. Вче-

ні вважають, що описаний Плінієм 

камінь був скоріше за все хризолі-

том, проте ця назва надовго закріпи-

лась за всіма золотисто-жовтими 

та коричневими каменями. Встанов-

лення справедливості щодо розділен-

ня понять «топаз» та «хризоліт» ра-

зом з описом властивостей відбулося 

лише у XVII столітті.

До багатовікової історії знайом-

ства людини з каменем увійшли чис-

ленні надзвичайні топази, як огране-

ні камені, так і кристали, які завдяки 

своїй яскраво вираженій вишуканій 

формі є гарними самі по собі. 

До знаменитостей у сімействі топа-

зів належить і безбарвний топаз 

«Браганца» масою 1680 карат у пор-

тугальській королівській короні, який 

довгий час помилково вважався ал-

мазом, і камінь, який стояв у ма-

ленькому магазинчику на острові 

Шрі-Ланка та слугував підпіркою для 

дверей, поки випадково не з’ясували, 

що цей кристал зовсім не скло, і 

знаменитий кристал «Бразильська 

принцеса» масою 4,27 кг. А топаз, 

який подарували королю Таїланду, 

взагалі важив 7,5 кг.

Усьому світу відомі топази у та-

ких знаменитих виробах, як шийна 

прикраса «Убір Гізели» (Х ст.) та ко-

рона Ірини Годунової (XVII ст.). Мода 

Ренесансу та бароко віддавала пе-

ревагу небагатьом благородним ка-

меням, серед яких був і топаз. Так 

великі ограновані топази є компози-

ційною домінантою застібки папської 

ризи XVIII століття, яка зберігається  

в капітулі собору Святого Петра у 

Топаз - алюмосилікат 
острівної будови. 
Склад: Al2[SiO4](F4)2 
або Al2(F, ОН)2[SіО4].  
Сингонія ромбічна. 
Густина 3,4—3,64. 
Твердість за шкалою 
Мооса – 8. 
По твердості йде слідом 
за корундами (сапфір, 
рубін — 9) і алмазом 
(діамантом — 10). 
Топаз безбарвний, 
жовтий, 
солом’яно-жовтий, 
червонуватий, блакитний 
та ін. Часто прозорий. 
Блиск скляний. 
Утворює 
короткостовпчасті 
і призматичні 
кристали, багаті 
гранями, найбільші 
з них досягають маси 
близько 120 кг. 

ГЕМОЛОГІЯ

Сергій АЛЕКСЕЄВ, 
експерт-гемолог

Фото Валерія РЕШЕТНЯКА
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Римі. В Алмазному фонді 

Росії зберігається іспан-

ський орден Золотого ру-

на, верхня частина якого 

складається з п’яти вели-

ких огранованих овалом 

бразильських топазів. 

(Орден Золотого руна – 

один з найдавніших та по-

чесних орденів, який був 

заснований на честь Діви 

Марії та апостола Андрія 

у 1430 році у Брюгге бур-

гундським герцогом 

Пилипом Добрим з наго-

ди укладення його шлюбу 

з Ізабелою, дочкою португальського 

короля Іоанна І).

На Русі топази цінувались дуже 

високо і були предметами розкоші. 

Топази широко використовувались 

при виготовленні різноманітних ви-

робів, зброї та посуду 

для царських осіб, кня-

зів та бояр. Найвідомі-

шим є великий жовтий 

топаз, який разом з 

двома перлинами при-

крашав вінець знаме-

нитої «Шапки царства 

Казанського», що бу-

ла виготовлена у ХV ст. за наказом 

Івана Грозного на честь підкорення 

Казані.

В українській науковій літературі 

топаз вперше згадується в лекції 

«Про камені та геми» Ф. Прокопови-

ча (Києво-Могилянська академія, 

1705—1709 рр.), де прирівнюється 

за кольором до хризоліту. В Україні 

є Волинське родовище п’єзо-кварцу, 

на якому було знайдено відомі крис-

тали топазу «Академік Лазаренко», 

«Золоте Полісся» (1,85 кг) та «Ака-

демік Ферсман» (2,11 кг).

В теорії екстрасенсорики є тверд-

ження, що топаз змушує уважніше 

оцінювати «знаки» навколишнього 

світу, розвиває чуттєвість та інтуї-

цію, притягує до власника дружбу, 

прихильність оточення, приносить 

багатство та визнання, сприяє опти-

містичному погляду на життя. За до-

помогою його людина може вплива-

ти на інших людей, підкорювати їх 

собі, викривати підступність та інтри-

ги ворогів. Топаз будь-якого кольору 

для чоловіків – мудрість, великодуш-

ність та інтелект, для жінок – краса 

та продовження роду.

Колекція знаменитих топазів, що 

складається з 25 лотів і є найбіль-

шою в Євразії належить українським 

меценатам та знаходиться у Києві. 
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Таблиця. Найвідоміші огранені топази масою більше 1000 ct

№ 
з/п

Назва
Країна 

походження
Маса,   

ct
Форма 

огранування
Колір Власник

1 El-Dorado Topaz Бразилія 31 000 emerald yellowish-brown
Programa Royal 
Collections

2 Lua de Maraba Бразилія 25 250 octagonal gray
Programa Royal 
Collections

3
American Golden 
Topaz

Бразилія 22 892,5 cushion yellowish-brown NMNH - Smithsonian

4
Brazilian Princess 
Topaz

Бразилія 21 005 square-emerald light blue AMNH - New York

5
Golden Topaz 
Sphere

Бразилія 12 555 spherical yellowish-brown NMNH -Smithsonian

6 Topaz Amarelo Бразилія 9 600 pear yellow
Programa Royal 
Collections

7 Topaz Azuli Бразилія 8 225 cushion vivid blue
Programa Royal 
Collections

8 без назви Бразилія 7 725 невідомо yellow NMNH - Smithsonian

9 без назви Бразилія 4 202 emerald colorless
Programa Royal 
Collections

10 без назви Бразилія 3 273 невідомо blue NMNH - Smithsonian

11 без назви Бразилія 2 915 oval colorless
Programa Royal 
Collections

12 без назви Бразилія 1 833 pear blue
Programa Royal 
Collections

13 без назви Бразилія 1 800 oval blue
Programa Royal 
Collections

14 Braganza Diamond Бразилія 1 640 невідомо colorless Portuguese Crown Jewels

15 без назви Бразилія 1 469 невідомо yellow-green NMNH - Smithsonian

Скорочення: NMNH — National Museum of Natural History of the Smithsonian Institution; AMNH — American Museum of Natural History. 

Вона об'єднує в собі камені різних 

відтінків кольору, розмірів (від 300 

до 2800 ct) та форм огранювання, 

що мають неймовірну чистоту і ча-

рівну прозорість. Топази, що склада-

ють колекцію, протягом 30 років ви-

добувались на відомих родовищах 

Оуро-Прето в Бразилії, та оцінюють-

ся майже у 3 млн. доларів США. 

Право розпоряджатися та демон-

струвати унікальну колекцію топазів 

належить відомій ювелірній компанії 

«ГАРАЗД», яка і надала фотоматері-

али лотів колекції для оформлення 

цієї публікації. Більш детальну ін-

формацію про українську колекцію 

найвідоміших топазів Ви знайдете 

на сайті www.garazd.com.ua. 
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Державний Ермітаж, 

Санкт-Петербург (Росія)

УДК 553.5:552.086:904.72(477-25)”653”. 

В статье приведены результаты ис-

следования строительного камня фун-

даментов Десятинной церкви, опред-

еляются породы и их происхождение.

The article presents the results of the 

wallstones of Desyatynna Church 

foundations research, the rocks and their 

origin are determined.

Д
есятинна церква у Києві досі за-

лишається однією з найзагадкові-

ших пам’яток візантійської і дав-

ньоруської архітектури. Багато в чому 

це пов’язано з тим, що її залишки були 

майже повністю знищені часом. Сьогод-

ні від храму залишилося тільки 25% 

фундаментів, причому лише на площі 

південної і північної галерей, а також у 

західній частині. Конструкції, що збере-

глися, датуються трьома періодами, а 

саме: часом будівництва храму 

(кін. Х ст.), ремонтом початку ХІІ ст., ко-

ли південно-західна частина фундамен-

ту була перебудована після руйнування 

внаслідок невідомого катаклізму, а та-

кож ХІХ ст., коли на цьому місці був по-

будований новий храм за проектом ар-

хітектора В.П. Стасова (1828-1842 рр.). 

Проте як під час ремонту ХІІ ст., так і 

при будівництві нового храму в ХІХ ст. 

використовувалися будівельні матеріали 

з попередніх конструкцій.  

Як відомо, Десятинна церква була 

побудована князем Володимиром Свя-

тославичем відразу після хрещення 

Русі. У 1240 р. під час взяття Києва 

ордами хана Батия вона була зруйно-

вана. Двічі на цьому місці зводилися 

храми у ХVІІ та ХІХ ст., проте останній 

з них також не зберігся (був повністю 

розібраний у 1936 р.). Значення Деся-

тинної церкви для історії величезне – 

це був перший кам’яний храм Київ-

ської Русі, з якого почався розвиток 

вітчизняної архітектури. Різноманіт-

ність гірських порід з різних родовищ, 

які використовувались у будівництві, 

також свідчить про становлення у цей 

період мінерально-сировинної бази 

кам’яних будівельних матеріалів, роз-

виток якої триває по сьогодні.

Результати 
мінералого-петрографічного 
дослідження будівельного 
каміння з фундаментів 
Десятинної церкви у Києві

STONE IN HISTORY

Результати 
мінералого-петрографічного 
дослідження будівельного 
каміння з фундаментів 
Десятинної церкви у Києві
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У 2005—2008 рр. у ході спільних 

робіт архітектурно-археологічних екс-

педицій Інституту археології НАН 

України (Г.Ю. Івакін) і Державного Ер-

мітажу (О.М. Іоаннісян) було проведе-

но дослідження всіх фундаментних 

кладок Десятинної церкви, що збере-

глися [1]. При цьому було здійснено 

мінералого-петрографічне вивчення 

природного каміння, що використову-

валось при будівництві, з визначенням 

можливих місць його походження. 

Сучасні розкопки є не першими – ар-

хеологічні дослідження залишків хра-

му та сусідніх споруд неодноразово 

проводилися, починаючи з 20-х років 

ХІХ ст. Проте вони не давали вичерп-

ної інформації про використані гірські 

породи та їх походження. 

Дослідники ХІХ – поч. ХХ ст. на-

водять кілька назв гірських порід, що 

використовувались, в основному для 

оздоблення храму: фіолетові шиферні 

плити, мармур, алебастр, «серпентин-

ний камінь», яскраво-жовтий пісковик, 

червоний кварцит [5, 17]. 

Професійне обстеження будівель-

ного каміння з фундаментів Десятин-

ної церкви було виконано лише одно-

го разу під час розкопок М.К. Каргера 

у 1938 р. У його польовому щоденни-

ку зберігся наступний запис: 

«15.08.1938 р. <...> геолог Українсько-

го геологічного тресту О.С. Фещенко 

визначив породи і місце походження 

каменів з кладки Десятинної церкви. 

Червоний камінь галереї і шаруватий 

червонувато-ліловий камінь – кварцит 

з Овруча. Округлі брили зовні чорні, 

усередині сірі – пісковик з околиць 

Канева. Окрім сірого пісковику, що 

складає кладку південної стіни церк-

ви, в кладці галереї є невелика кіль-

кість жовтого глинистого пісковику і 

темно-коричневого залізистого піско-

вику. Обидві ці породи пісковиків по-

ходять також з Канева. Капітель – 

вапняк, який на Україні є тільки в 

Причорномор’ї. Білого з сірими жил-

ками мармуру на Україні немає, ма-

буть, він привізний (з Греції?)» [16]. 

Слід зауважити, що плити шару-

ватого червонувато-лілового каменю 

з Овруча, можливо, є пірофілітовим 

сланцем, а залізисті та глинисті піс-

ковики, окрім району Канева, також 

зустрічалися у самому Києві [13].

Таким чином, до сьогодні існували 

лише загальні визначення гірських 

порід, використаних при будівництві 

фундаментів Десятинної церкви. 

Мінералого-петрографічного вивчен-

ня, судячи з усього, не проводилося 

(якщо не враховувати петрографічно-

го дослідження фрагментів капітелей 

та фризу, проведеного у 1989 р. 

О. Шевченко та Ю. Стріленко, оскіль-

ки воно не стосувалося матеріалів 

фундаменту [15]). Крім того, при об-

стеженні фундаментних кладок було 

виявлено цілу низку видів природного 

каміння, які у попередніх досліджен-

нях не значаться. Отже, проведення 

мінералого-петрографічного вивчення 

було вельми актуальним.

Для дослідження були відібрані 

зразки порід з різних ділянок 

фундаменту, які відрізнялися як за 

використаним матеріалом, так і за 

датуванням (рис. 1). Після цього було 

виконано їх петрографічне вивчення 

із застосуванням, при необхідності, 

рентгеноструктурного аналізу, що 

проводився у Дніпропетровському 

відділенні УкрДГРІ на установці 

ДРОН-2.0 (випромінювання Cuκα) 

аналітиком Л.Ф. Однороженко. 

В результаті було точно визначено 

гірські породи, до яких відносяться 

відмічені зразки (таблиця 1). 

Рис. 1. Схема відбору проб
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Таблиця 1. Досліджені зразки природного каміння, 
яке використовувалось при будівництві фундаменту Десятинної церкви

№ 
проби

Місце 
відбору

№ ділянки 
(індекс фасаду)

Контекст 
застосування

Порода

Початкові кладки Х ст.

1/1
Фундамент південної стіни 
центрального об’єму

32/
39

Підошва фундаменту 
(рівень субструкцій)

Пісковик кварцовий із залізистим 
цементом

1/2 Центральна апсида 17
Підошва фунда-менту 
(рівень субструкцій)

Пісковик кварцовий з глинистим 
цементом

1/3
5-а із заходу ділянка фундаменту 
зовнішньої південної стіни 

82S Бутова кладка Кварцит пірофілітовий

1/4
2-а із заходу ділянка фундаменту 
зовнішньої південної стіни 

85S Плита у рівні цоколю
Сланець кварц-пірофілітовий 
(«овруцький шифер»)

1/5
Лопатка між 1-ю та 2-ю із заходу 
ділянками фундаменту зовнішньої 
південної стіни

97-1S
Стінова кладка хрещатого 
пілону

Вапняк-черепашник

1/6
1-а із заходу ділянка фундаменту 
зовнішньої південної стіни 

86S Бутова кладка Пісковик глауконіт-кварцовий

1/7
Лопатка між 3-ю та 4-ю з півдня 
ділянками фундаменту зовнішньої 
західної стіни

69-1N Бутова кладка
Катаклазит по граніту польовошпат-
епідот-кварцовий

1/8
Центральна ділянка фундаменту 
зовнішньої західної стіни

74E Бутова кладка Порода каолініт-гетитова

1/9
Центральна ділянка фундаменту 
зовнішньої західної стіни

74W Бутова кладка Порода карбонатна (родохрозитова)

1/10
2-а з півдня ділянка фундаменту 
зовнішньої західної стіни

80E Бутова кладка Вапняк алевритистий

1/11

Розрив фундаменту, 
паралельного 2-й із заходу 
ділянці фундаменту зовнішньої 
південної стіни

99Е Бутова кладка Порода карбонатна (родохрозитова)

1/12
1-а з півдня ділянка фундаменту 
зовнішньої західної стіни

100W Бутова кладка Пісковик кварцовий

1/13
Ділянка, паралельна 2-й із заходу 
ділянці фундаменту зовнішньої 
південної стіни

99N
Включення у будівельному 
розчині галерей

Порода карбонатна (вапняк хемогенного 
походження)

Кладки зони ремонту XII ст.

2/1
1-а із заходу ділянка фундаменту 
зовнішньої південної стіни

86S Бутова кладка Пісковик глауконіт-кварцовий

2/2
1-а із заходу ділянка фундаменту 
зовнішньої південної стіни

86S Бутова кладка Порода карбонатна (родохрозитова)

2/3
1-а із заходу ділянка фундаменту 
зовнішньої південної стіни

86N Бутова кладка Граніт біотитовий

2/4
2-а з півдня ділянка фундаменту 
зовнішньої західної стіни

80W Бутова кладка Граніт біотит-роговообманковий

2/5
2-а з півдня ділянка фундаменту 
зовнішньої західної стіни

80W Бутова кладка Кварцовий діорит роговообманковий

2/6
1-а з півдня перемичка західної 
галереї

99N Бутова кладка
Кварцовий монцоніт біотит-
роговообманковий

Кладки XIX ст.

3/1
4-а з півдня перемичка західної 
галереї

69 Розвал каміння
Сланець біотит-роговооб-манково-
плагіоклазовий

3/2
Фундамент південно-східного кута 
храму XIX ст. (прикладка до 
раннього фундаменту)

82S Бутова кладка Кварцит пірофілітовий

Для зручності наведені у таблиці по-

роди були об’єднані у групи, в складі 

яких вони розглядатимуться при визна-

ченні походження.

Пірофілітвмісні породи. До даної 

групи можна віднести зразки 1/3, 1/4 і 

3/2. Зразки 1/3 (рис. 2) та 3/2 представ-

лені пірофілітовими кварцитами, зразок 

1/4 – кварц-пірофілітовим сланцем. Іден-

тифікація пірофіліту у шліфах не є на-

дійною через дрібність кристалів та схо-

жість мінералу на тальк і мусковіт. На-
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явність у породі саме пірофіліту була 

підтверджена рентгеноструктурним ана-

лізом зразка 1/4. 

Пірофілітові породи зустрічаються 

достатньо рідко. На УЩ вони найбільше 

розповсюджені у толкачівській світі 

овруцької серії Північно-Західного мега-

блоку [2]. Серія складена пірофілітови-

ми кварцитами та сланцями. Породи 

відслонюються в районі м. Овруч Жито-

мирської області [9]. Зразок 3/2, що від-

носиться до бутової кладки ХІХ ст., ві-

рогідно, був використаний повторно.

Пісковики. До даної групи порід мож-

на віднести зразки 1/1, 1/2, 1/6, 1/12 та 

2/1. Зразок 1/1 представлений кварцо-

вим пісковиком із залізистим (гетитовим) 

цементом. Дані породи сьогодні відсло-

нюються на околицях Києва (Пирогів, 

Вишгород). Вони відносяться до відкла-

дів харківської серії палеогену ДДЗ [6]. 

За даними В. Чирвинського, відслонення 

залізистих пісковиків також зустрічались 

у Київських горах серед глауконітових 

пісків харківської серії, утворюючи мало-

потужні прошарки (0,1-0,72 сажня) в ра-

йоні вул. Кирилівської [13].

Зразки 1/12 (кварцовий пісковик), 

1/6 та 2/1 (глауконіт-кварцові пісковики) 

за мінералого-петрографічними харак-

теристиками та наявністю достатніх для 

розробки проявів, найімовірніше, відно-

сяться до порід бучацької серії палео-

гену ДДЗ, які проявляються на правому 

березі Дніпра від м. Ржищів до м. Канів, 

переважно залягаючи у формі брил в 

основі схилів Дніпра [6; 10-11]. Також ці 

породи виходять на поверхню в Черні-

гівській області в районі м. Новгород-

Сіверська по річкам Десна і Снов та в 

Сумській обл. по річкам Клевень та Ес-

мань – притоках Сейму [6]. Найбільше 

серед даних пісковиків розповсюджені 

кварцові сірувато-білі відміни, часто 

кварцитоподібні (1/12), котрі зустріча-

ються на всіх зазначених проявах. Іс-

торична назва даних пісковиків – трах-

темирівські. Наявність історичної назви 

може свідчити про давню історію їх ви-

добування та можливе початкове місце 

розробки.

Глауконітові пісковики бучацької се-

рії розповсюджені значно менше, ніж 

кварцові. У Подніпров’ї вони проявля-

ються лише поблизу сіл Трахтемирів, 

Бучак та Григорівка Черкаської обл. [6]. 

Наявність серед досліджуваного матері-

алу бучацьких пісковиків обох різнови-

дів (кварцового та глауконітового) може 

свідчити про те, що дані породи видо-

бувалися разом, а саме на проявах, де, 

окрім кварцового пісковику, також при-

сутній глауконітовий. Зразок 2/1, що по-

ходить із зони ремонту, напевно, вико-

ристовувався повторно.

Зразок 1/2 представлений кварцо-

вим пісковиком з глинистим цементом. 

В результаті рентгеноструктурного ана-

лізу було встановлено, що цемент пере-

важно складений гідрослюдою і в мен-

шій мірі – галуазитом та монтморилоні-

том. Глинисті пісковики на території 

Києва відносяться до відкладів полтав-

ської серії, а також зустрічаються в мо-

рені [12-13]. 

Карбонатні породи. До карбонатних 

порід відносяться зразки 1/5, 1/9, 1/10, 

1/11, 1/13 та 2/2. Зразок 1/10 представ-

лений алевритистим вапняком, 1/5 – 

вапняком-черепашником. Зразки  1/9, 

1/11 та 2/2 були дуже схожими, а 1/9 та 

1/11 – практично ідентичними. Майже 

повністю вони були складені одним кар-

бонатним мінералом, який мікроскопіч-

но не ідентифікувався, тому було про-

ведено рентгеноструктурний аналіз од-

ного із зразків (1/9). У результаті було 

визначено, що даний мінерал є родо-

хрозитом, що переходить у сидерит. 

Віддаленість значних проявів родохро-

зитових порід від Києва (Чивчинські го-

ри Українських Карпат, Керченський 

півострів, райони Нікополя, Токмака) [4] 

та незначна кількість їх зразків ставлять 

під сумнів цілеспрямоване видобування 

та постачання цих порід. Схожі породи 

в незначній кількості також зустрічають-

ся в районі Канева. Можливо, ці зразки 

були доставлені на будівництво саме 

звідти разом з пісковиками. Зразок 2/2, 

що походить із зони ремонту, вірогідно, 

використовувався повторно.

Алевритистий вапняк (1/10) на від-

слоненнях у Києві не зустрічався. Від-

слонення схожих порід існують у с. 

Трахтемирів, с. Григорівка та колишньо-

му селі Зарубинці по Дніпру, там же, де 

і відслонення бучацьких пісковиків, що 

доставлялися на будівництво [6].

Найближчі прояви вапняка-

черепашника (1/5) знаходяться на пів-

денному заході Житомирської, у Рівнен-

ській та Хмельницькій областях, а також 

у Північному Причорномор’ї і в Криму. 

Всі вищезазначені породи мають один 

вік і відносяться до сарматських відкла-

Рис. 2. Зразок 1/3. Кварцит пірофілітовий. Зерна неправильної форми від чорного до білого 
кольору з хвилястим згасанням – кварц, скупчення дрібних кольорових лусок – пірофіліт. 
Світло прохідне, ніколі +, збільшення 37х
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дів неогену, через що точно локалізува-

ти їх походження проблематично.

Зразок 1/13 за будовою (приховано-

кристалічна структура, пориста тексту-

ра) найбільше схожий на хемогенний 

вапняк. Такі гірські породи (вапняковий 

туф або травертин) характерні для від-

кладів підземних водних потоків при їх 

виході на денну поверхню. Карбонатні 

утворення хемогенного походження бу-

ли характерними для глинистих порід 

Києва [13]. 

Гірські породи інтрузивно-магма-

тичних та ультраметаморфічних 

комплексів. До даної групи порід мож-

на віднести граніти (2/3, 2/4), кварцовий 

діорит (2/5), кварцовий монцоніт (2/6), 

катаклазит по граніту (1/7), а також кри-

сталосланець (3/1).

З первинної кладки Х ст. походить 

лише один зразок – катаклазит (1/7). Ви-

значення його походження є проблема-

тичним через широке розповсюдження 

таких порід. Зразок міг бути доставле-

ний разом з гранітами, якщо вони по-

стачалися до Києва під час будівництва.

Більшість зразків даної групи (2/3, 

2/4, 2/5, 2/6) відноситься до зони ремон-

ту ХІІ ст., проте, найвірогідніше, вони 

були у повторному вжитку, а тому мо-

жуть датуватися Х ст. Подібні породи 

характерні для проявів УЩ. Можливе 

також їх моренне походження, проте на-

ми не було виявлено ознак обкатаності, 

характерної для моренних валунів. Крім 

того, породи з таким мінеральним скла-

дом для валунів Київщини та сусідніх 

регіонів не характерні [12]. 

Привертає до себе увагу різноманіт-

ність порід гранітних комплексів. Визна-

чальним щодо походження може бути 

зразок 2/3 (двопольовошпатовий біоти-

товий граніт із вторинним мусковітом), 

оскільки у кладках фундаменту таких 

гранітів найбільше. Проте, якщо буді-

вельне каміння цієї групи при доставці 

складало одну партію, нам треба орієн-

туватися на пошук місця, де всі зазна-

чені породи могли зустрічатися разом.

Такою зоною поблизу Києва можуть 

бути долини річок Унави та Ірпеня, де 

проявлені граніти фастівського комп-

лексу. Класичні біотитові граніти фастів-

ського типу відрізняються від зразка 2/3 

відсутністю мусковіту та переважанням 

плагіоклазу над мікрокліном [7-8]. Проте 

цікавим є опис мігматитів масиву, зро-

блений В.І. Лучицьким у 1934 р. [3]. Во-

ни мають сіро-рожеве забарвлення, як і 

граніт 2/3, дуже близький мінеральний 

склад, який, щоправда, варіює. Крім то-

го, ці мігматити не проявляють сланцю-

ватість. Співпадають акцесорні мінера-

ли – апатит та циркон. Іноді мігматит 

переходить у біотит-роговообманковий 

граніт (2/4), у якому сильно варіює вміст 

плагіоклазу та мікрокліну. У мігматитах 

містяться ксеноліти монцонітів (2/6) і ро-

говообманкових діоритів (2/5), котрі роз-

повсюджуються далі на південь до до-

лини р. Рось та її приток. На користь 

видобутку зазначених порід в долинах 

Унави та Ірпеня також може свідчити 

найбільша наближеність цих проявів до 

Києва (60 км) серед усіх інших. 

У разі видобутку порід цієї групи у 

різних місцях, зазначені зразки можуть 

мати й інше походження. Серед набли-

жених до Києва районів біотитовий гра-

ніт 2/3, попри деякі відмінності у складі 

вторинних та акцесорних мінералів, мо-

же походити із зони розповсюдження 

коростенського та устинівського типів 

гранітів, що відслонюються відповідно в 

долинах р. Уж та р. Перга [8]. Схожі на 

зразок 2/3 граніти також відносяться до 

уманського комплексу [2]. Зокрема, до 

нього подібні уманські та росинські гра-

ніти (річки Рось, Гірський Тікич та ін.) 

Останні, щоправда, відрізняються від-

сутністю мірмекіту, який є у досліджува-

ному зразку. Схожими також є граніти 

антонівського типу, що відслонюються 

по р. Рось та р. Роставиця. Схожі квар-

цові діорити (2/5) найбільше розповсю-

джені серед порід тетіївського комплек-

су, породи якого відслонюються по річ-

кам Рось, Роська, Роставиця, Гірський 

Тікич [14]. Біотит-роговообманкові грані-

ти (2/4) найбільш характерні для росохів-

ських і коростенських гранітів, які від-

слонюються по р. Уж, хоча вони мають 

деякі відмінності у мінеральному складі. 

Також подібні граніти зустрічаються се-

ред порід житомирського комплексу [9]. 

Кварцовий монцоніт біотит-рого во-

обманковий (2/6) найбільш подібний до 

монцонітів Тригурського масиву, що від-

слонюються по річкам Тетереву та Гли-

бочку на захід від Житомира [8]. 

Зразок 3/1, що датується ХІХ ст., мо-

же бути використаним повторно. Схожі 

біотит-амфіболові кристалосланці зу-

стрічаються у формі ксенолітів серед 

діоритів типу 2/5 [14].

Залізисті породи. До них можна від-

нести каолініт-гетитову породу 1/8. В 

даному зразку гетит, найімовірніше, ви-

ник в результаті заміщення карбонату. 

У кладці він розташований разом зі 

зразком 1/9. Морфологічно вони дуже 

схожі. Цілком можливо, що карбонатом, 

заміщеним гетитом, був родохрозит, і 

породи мають одне походження, вірогід-

но, з району Канева.

Окрім названих вище порід, слід зга-

дати про моренні валуни, що зустріча-

ються в первинній кладці фундаменту. 

Вони представлені сірими пісковиками і 

рожевими кварцитами. Валуни даних 

порід достатньо поширені серед льодо-

викових відкладів Півночі України [12]. 

Розташування валунів червоних кварци-

тів в одній кладці з червоними кварци-

тами з району Овруча, а валунів сірого 

пісковику разом зі схожими бучацькими 

пісковиками може говорити про те, що 

постачання каміння, видобутого на ко-

рінних проявах і взятого з моренних від-

кладів, напевно, якимось чином 

пов’язане.

В результаті проведеного досліджен-

ня ми можемо зробити висновки щодо 

особливостей постачання і використан-

ня різних видів гірських порід при будів-

ництві фундаментів Десятинної церкви. 

Так, під час будівництва фундаменту 

як основні породи використовувалися 

пірофілітові кварцити (1/3, зразок 3/2, 

повторне використання) з району м. 

Овруча і кварцові пісковики бучацької 

серії (1/12), які, найімовірніше, розробля-

лися в районі с. Трахтемирів, с. Григо-

рівка, с. Бучак. Разом з пірофілітовими 

кварцитами були привезені кварц-

пірофілітові сланці (1/4). Разом з бучаць-

кими кварцовими пісковиками на будів-

ництво були доставлені глауконіт-

кварцові пісковики (1/6, зразок 2/1, по-

вторне використання), а також, вірогідно, 

родохрозитові породи (1/9, 1/11 та зра-

зок 2/2, повторне використання), гетито-
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ві породи (1/8) і алевритистий вапняк 

(1/10). Також у цей період використову-

валися місцеві залізисті пісковики (1/1), 

хемогенні вапняки (1/13), пісковики з 

глинистим цементом (1/2). Блоки 

вапняка-черепашника (1/5) привозили 

або з Північного Причорномор’я чи Кри-

му, або із заходу. Також в первинній 

кладці використовувалися моренні валу-

ни місцевого, або, що більш вірогідно, 

привізного походження. Зразок 1/7 (ка-

таклазит по граніту) є єдиною породою 

гранітних комплексів у первинних фун-

даментних кладках. Можливо, він вказує 

на те, що на будівництво у Х ст. також 

доставлялися граніти. В цьому випадку 

не виключено, що гранітні породи, які 

були виявлені у кладках ремонту ХІІ ст., 

використані повторно і спочатку знахо-

дились у складі стінових кладок Х ст. 

До зони ремонту XII ст., окрім части-

ни згаданих вище порід (2/1, 2/2), від-

носяться породи гранітних комплексів: 

граніти (2/3, 2/4), кварцовий діорит (2/5), 

кварцовий монцоніт (2/6). За умови їх 

видобування разом, найбільш вірогід-

ною територією походження цих порід 

могли бути долини річок Унави та Ірпе-

ня, де до того ж розташовані найближ-

чі до Києва прояви гранітів. Якщо всі 

вказані породи видобувалися окремо, 

то біотитові граніти типу 2/3 також мо-

гли походити з долини р. Рось або, що 

менш вірогідно, р. Уж та р. Перга. 

Біотит-роговообманкові граніти (2/4) мо-

гли видобуватися в долині р. Уж, або в 

районі Житомира. Монцоніти могли по-

ходити з верхньої течії р. Тетерів, діори-

ти – з долин річок Рось, Роставиця, 

Гірський Тікич та ін. 

Кристалосланець 3/1, у разі його по-

вторного використання у XIX ст., асоцію-

ється зі зразком 2/5, разом з яким він міг 

бути доставлений на будівництво храму.

Таким чином, при спорудженні фун-

даментів Десятинної церкви будівель-

ний камінь мав п’ять джерел постачан-

ня, а саме: Київ, район м. Овруч, район 

с. Трахтемирів, долини річок Унави та 

Ірпеня (або інші прояви УЩ на півден-

ний схід від Києва), Північне 

Причорномор’я або Крим.
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У 
2008 році з України експортувалось декоративне каміння з 

98 родовищ, у тому числі з 77 родовищ – сировинні блоки. 

Більше 92% усього експорту приходиться на основні види: 

граніт, лабрадорит, габро, базальт і андезит. Аналіз виробничої 

статистики показав, що в найбільшій кількості експортувалась 

продукція з граніту та габро. 

Виробництво продукції з декоративного каміння зосереджене 

у певних місцях і має вкрай нерівномірне поширення по терито-

рії України. Найбільший обсяг продукції виробляється в областях, 

де знаходяться родовища декоративного каміння: Житомирській, 

Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій, Вінницькій. На цьо-

му ринку працюють як вітчизняні підприємства, так і підприєм-

ства з іноземними інвестиціями. При цьому характерною осо-

бливістю ринку є його експортна направленість. 

Більша кількість декоративного каміння використовується як 

оздоблювальний матеріал різної фактури і розмірів для по-

STATISTICS

Дослідження 
зовнішньоекономіного 
обігу декоративного 
каміння в Україні 
(2008 рік)

Дослідження 
зовнішньоекономіного 
обігу декоративного 
каміння в Україні 
(2008 рік)
Олег ГЕЛЕТА,
кандидат геологічних наук

УДК 553.61. В публикации приведены результа-

ты исследований внешнеэкономических опера-

ций с декоративным камнем в 2008 году в Укра-

ине. Отображена информация про объемы 

и основные страны-потребители экспортируемо-

го декоративного камня из месторождений Укра-

ины, а также про импортируемые природные 

камни с распределением по типам и странам  

происхождения.

In article the statistical data of export-import operations 

with decorative stones in Ukraine in 2008 are cited.
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СТАТИСТИКА

криття зовнішніх та внутрішніх поверхонь будівель та 

споруд. Підтверджені запаси декоративного каміння в 

Україні складають понад 330 млн. куб. м. Всього нарахо-

вується понад 190 родовищ, біля 50% яких знаходяться 

в Житомирській та Закарпатській областях.

По кількості родовищ за різновидами каменю, що розро-

блялись та продукція з яких експортувалась, перше місце за 

родовищами габро – 40 родовищ, друге за родовищами гра-

ніту – 33, третє за родовищами лабрадориту – 8. Значно 

менша кількість родовищ представлена базальтами та анде-

зитами – 9, вапняками – 7, пісковиками – 7. 

Для галузі видобутку та обробки декоративного камін-

ня характерна сезонність збуту. Найбільший обсяг про-

дукції виробляється з квітня по жовтень. 

Загальнорічний обсяг експорту декоративного каміння з 

України у 2008 році становив 63,33 тис. м3 на суму 53,7 млн. 

доларів США, що порівняно з попереднім 2007 роком 

збільшилось на 1,8 тис. м3, а в грошовому еквіваленті – на 

16,4 млн. доларів США. 

У частках від загального обсягу експорт декоративного 

каміння становив: блоки – 40%, готові вироби – 36%, бру-

ківка – 24% (рисунок 1). 

Кількісні та вартісні обсяги експортованого з України у 

2008 році декоративного каміння у сировині та виробах 

наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Загальний обсяг експортованого 

декоративного каміння з України у 2008 році

декоративне 
каміння

обсяги 
(куб. м)

вартість 
(USD)

граніт 34 154,91 27 241 381,93

лабрадорит 4 090,78 3 355 292,34

габро 20 941,03 20 615 545,81

базальт, 
андезит 

3 220,90 1 222 258,47

пісковик 1 886,94 669 762,68

вапняк 3 035,70 564 918,10

Всього 67 330,25 53 669 159,33

Експорт сировинних блоків

У категорії «сировинні блоки» розглядаються безпосе-

редньо блоки, бутовий камінь, уламки гірських порід для 

створення садово-паркових та ландшафтних композицій, 

які були отримані у забої кар’єрів (до цієї категорії не вхо-

дять плити колоті з пісковику, гнейсу, сланцю).

Граніт

Експорт сировинних блоків граніту у 2008 році в найбіль-

ших обсягах здійснювався до Росії (43% від загального об-

сягу екс порту гранітних блоків), Польщі – 27% та Білорусі – 

9%, Азербайджану – 7%, Узбекистану – 6% (рисунок 2). 

Загалом у 2008 році було експортовано 15,5 тис. куб. м си-

ровинних блоків граніту на суму 7,2 млн. доларів США. 

Найбільше було експортовано гранітних блоків з Капус-

тинського, Омелянівського, Токівського, Межирічського, 

Старобабанського, Покостівського родовищ (таблиця 2).

Таблиця 2. Експорт гранітних блоків по родовищах

родовище
кількість, 

м3
кількість, 

%

Капустинське 4 707,20 30%

Омелянівське 2 337,81 15%

Токівське 2 156,05 14%

Межирічське 1 381,47 9%

Старобабанське 1 155,47 7%

Покостівське 1 126,14 7%

Танське 971,09 6%

Новоданилівське 321,10 2%

Крупське 317,79 2%

Войнівське 222,29 1%

Анастасіївське 196,53 1%

інші 588,44 4%

всього 15 481,38 100%

Рисунок 1. Експорт декоративного каміння 
за типом продукції

Рисунок 2. Експорт сировинних блоків граніту по країнах
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Лабрадорит

Основним споживачем сировинних блоків лабрадори-

ту протягом багатьох років поспіль залишається Італія, 

куди було експортовано 54% видобутих блоків цього ви-

ду декоративного каменю. Також експортувався лабра-

дорит у блоках до Китаю – 13%, Гонконгу – 12%, (рису-

нок 3).

Загалом було відправлено на експорт лабрадориту у 

блоках 3,94 тис. куб. м на суму 3,1 млн. доларів США. 

Родовища лабрадориту, з яких найбільше було експорто-

вано блоків, наведені у таблиці 3.

Таблиця 3. Експорт блоків лабрадориту 

по родовищах

родовище кількість, м3 кількість, %

Кам’янобрідське 1 544,46 39%

Добринське 1 119,14 28%

Очеретянське 538,34 14%

Осниківське 488,69 12%

інші 247,77 6%

всього 3 938,40 100%

Габро

Тенденція на ринку щодо експорту блоків габро так са-

мо, як і з лабрадориту, є незмінною. У 2008 році блоки 

габро експортували в основному до Азербайджану – 45% 

і Грузії – 38% від обсягу експорту блоків габро (рисунок 4). 

У 2008 році було експортовано блоків габро 2,6 тис. куб. м 

на суму 1,2 млн. доларів США. 

У таблиці 4 наведено перелік родовищ, з яких найбіль-

ше було експортовано блоків габро у 2008 році.

Таблиця 4. Експорт блоків габро 

по родовищах

родовище
кількість, 

м3
кількість, 

%
підприємство

Сліпчицьке 542,13 21%

ЗАТ “Головинський к-р 
“Граніт”, 
КПІ “Граніт-Політех”, 
ВАТ 
“Житомирнерудпром” 

Буківське-1 484,23 19% ПМП “Полісся” 

Юліївське 320,50 12%
СППФ 
“Укргранітресурс” 

Буківське-3 227,76 9% СП “Граніт”

Буківське 
(Букинське)

227,50 9%
ТОВ “Граніт ЛТД” (Пд), 
ЗАТ “Каштан” (Пн1), 
ТОВ “Поліс” (Пн2)

Буківське-2 217,70 8% “Луки ЛТД”

Бистріївське 113,98 4% СП “Іскор”, ГРЕ №49

Гацьківське 92,70 4% ТОВ “Гама ЛТД” 

інші 386,79 15%

всього 2 613,29 100%

Інші гірські породи

Окрім граніту, габро і лабрадориту, у 2008 році також 

експортувались блоки:

андезиту та базальту – 1,74 тис. куб. м на суму 374 тис. • 

доларів США (таблиця 5); 

мармуризованого вапняку та вапняку – 2,6 тис. куб. м • 

на суму 346 тис. доларів США; 

пісковику – 872 куб. м на суму 172 тис. дола-• 

рів США. 

Блоки вапняку експортувались переважно до Росії, 

а пісковику – Росії, Угорщини, Німеччини.

Таблиця 5. Експорт блоків 

андезиту та базальту

сировина
кількість, 

м3
кількість, 

%
експорт до, 

%

андезит 1 533,81 88%

Росія – 52 %, 
Білорусь – 13 %, 
Угорщина – 10 %, 
інші – 13 %

базальт 206,53 12% Білорусь – 12 %

всього 1 740,34 100% 100%

Експорт 
бруківки

Експорт з України бруківки, у тому числі каменю бор-

тового та плит для брукування, у 2008 році склав 

16,1 тис. м3 на суму 6,26 млн. доларів США. Основними 

споживачами цієї продукції були Росія, Литва, Молдова, 

Польща (таблиця 6). Найбільше експортувалось граніт-

ної бруківки у порівнянні з іншими типами гірських порід 

(таблиця 7). До Росії відправлялась переважно граніт-

на бруківка – 54% від загального обсягу бруківки з 

України. 

Рисунок 3. Експорт сировинних блоків лабрадориту 
по країнах

Рисунок 4. Експорт сировинних блоків габро 
по країнах



31КДККДК № 2 (56) № 2 (56) червеньчервень 2009 2009

СТАТИСТИКА

Таблиця 6. Експорт бруківки по країнах

країна
кількість, 

м3
кількість, 

%

Росія 11 479,05 71%

Литва 1 847,24 11%

Молдова 702,69 4%

Польща 672,93 4%

Латвія 531,42 3%

Білорусь 514,51 3%

Словаччина 100,99 1%

Угорщина 84,54 1%

Німеччина 80,64 1%

Таблиця 7. Експорт бруківки 
за типом сировини

сировина
кількість, 

м3
кількість, 

%

граніт 11 243,82 70%

габро 3 655,20 23%

базальт 1 025,86 6%

андезит 40,50 0%

пісковик 33,88 0%

лабрадорит 75,16 0%

Експорт виробів

Групу виробів складає товарна продукція з декоратив-

ного каміння, яка зазнала додаткової обробки після ви-

добутку з родовищ (розколювання, розпилювання, на-

дання різних фактур по верх ні) і придатна для викорис-

тання як архі тектурно-будівельні та оздоблюваль ні ви-

роби. 

Асортимент виробів складався переважно з плитки 

оздоблювальної, плит неокантованих (слябів), архітектурно-

будівельних виробів (колони, кулі, балясини, капітелі, пор-

тики, плити накривні тощо), ритуальних пам’ятників.

Граніт

Обсяг експортованих з України у 2008 році виробів з 

граніту склав 7,4 тис. куб. м на суму 15,4 млн. дола-

рів США. Лідером, як і раніше, є продукція з граніту Капус-

тинського та Покостівського родовищ (таблиця 8). Найбіль-

ше було експортовано виробів з граніту до Росії та Біло-

русі (таблиця 9).

Таблиця  8. Експорт плит та виробів з граніту 

по родовищах

родовище кількість, м3 кількість, %

Капустинське 3 261,37 44%

Покостівське 954,82 13%

Токівське 683,36 9%

Омелянівське 666,49 9%

Межирічське 502,25 7%

інші 1 361,42 18%

всього 7 429,71 100%

Таблиця  9. Експорт плит та виробів з граніту 

по країнах

країна
кількість, 

м3
кількість, 

%

Росія 4 236,18 57%

Білорусь 1 980,24 27%

Польща 273,88 4%

Азербайджан 229,07 3%

Узбекистан 161,14 2%

інші 549,20 7%

всього 7 429,71 100%

Лабрадорит

Окрім виробів з граніту, у 2008 році до Росії та Біло-

русі експортувалась також більша частина виробів з ла-

брадориту (таблиця 10). Всього було відправлено на екс-

порт 77,5 куб. м продукції на суму 203 тис. доларів США. 

Найбільша кількість виготовленої продукції з лабрадориту 

була з Осниківського, Добринського та Кам’янобрідського 

родовищ (таблиця 11).

Таблиця 10. Експорт плит та виробів 

з лабрадориту по країнах

країна
кількість, 

м3
кількість, 

%

Росія 40,13 52%

Білорусь 13,35 17%

Німеччина 6,53 8%

інші 17,47 23%

всього 77,48 100%

Таблиця 11. Експорт плит та виробів 

з лабрадориту по родовищах

родовище
кількість, 

м3
кількість, 

%

Осниківське 23,13 30%

Добринське 15,60 20%

Кам’янобрідське 14,25 18%

Верхньолузьке 7,81 10%

Невирівське 7,67 10%

Слобідське 6,18 8%

інші 2,85 4%

всього 77,48 100%

Габро

Вироби з габро, а це переважно надмогильні 

пам’ятники та інша ритуальна продукція, експортувались 

переважно до Росії, Білорусі, Азербайджану (табли-

ця 12). Для їх виготовлення використовувалась сировина 

переважно з Бистріївського, Буківського та Юліївського 

родовищ (таблиця 13). Всього було експортовано 

14,7 тис. куб. м продукції на суму 18,2 млн. дола-

рів США.
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Таблиця 12. Експорт плит та виробів 

з габро по країнах

країна
кількість, 

м3
кількість, 

%

Росія 8 768,67 60%

Білорусь 2 443,30 17%

Азербайджан 2 122,01 14%

Казахстан 409,10 3%

Молдова 284,76 2%

Грузія 250,73 2%

Естонія 159,72 1%

інші 234,24 2%

всього 14 672,53 100%

Таблиця 13. Експорт плит та виробів 

з габро по родовищах

родовище
кількість, 

м3
кількість, 

%

Бистріївське 2 338,29 16%

Буківське (Букінське) 2 060,14 14%

Юліївське 2 029,72 14%

Володимирівське - 1 1 370,60 9%

Буківське - 1 1 112,44 8%

Кам’янобрідське 852,48 6%

Сліпчицьке 765,22 5%

Торчинське 560,20 4%

інші 3 583,44 24%

всього 14 672,53 100%

Імпорт 
декоративного 
каміння

Український ринок імпортував у 2008 році виробів та 

сировинних блоків декоративного каміння групи «граніт» 

(граніт, сієніт, діабаз, габро та ін.) у кількості 6,67 тис. м3 

на суму 6,47 млн. доларів США, групи «мармур» (мармур, 

вапняк, травертин) у кількості 6,71 тис. м3 на суму 

9,56 млн. доларів США.

У структурі імпорту значно переважають вироби з 

декоративного каміння, тоді як на сировинні блоки при-

ходиться біля 4% усього імпорту. При цьому слід від-

мітити, що сировинні блоки імпортуються переважно 

мармурової групи, виробництво яких в Україні незначне. 

Імпорт сировинних блоків гранітної групи ще менший за 

мармурову.

Імпортувалось декоративне каміння до України пере-

важно у вигляді полірованих слябів, плитки, мозаїчних 

панно, оздоблення камінів, фонтанів та інших архітектурно-

оздоблювальних виробів. 

Вироби з декоративного каміння групи «мармур» ім-

портувались до України переважно з Туреччини, Італії, 

Китаю, Індії, Іспанії (таблиця 14).

Таблиця 14. Імпорт виробів з декоративного каміння 

групи «мармур»

країна
кількість, 

м3
кількість, 

%

Туреччина 2 649,54 43%

Італія 819,99 13%

Китай 685,84 11%

Індія 237,37 4%

Іспанія 212,41 3%

Пакистан 186,23 3%

Оман 173,74 3%

Іран 172,82 3%

Єгипет 134,80 2%

Греція 124,06 2%

Німеччина 118,94 2%

Ізраїль 109,43 2%

Росія 93,26 2%

Польща 78,47 1%

Сирія 62,90 1%

Вірменія 58,19 1%

Франція 35,86 1%

Португалія 35,47 1%

інші 109,03 2%

всього 6 098,36 100%

Основними країнами-постачальниками виробів з деко-

ративного каміння групи «граніт» були Китай, Індія, Іспа-

нія, Італія (таблиця 15).

Таблиця 15. Імпорт виробів 

з декоративного каміння 

рупи «граніт»

країна
кількість, 

м3
кількість, 

%

Китай 5 071,85 78%

Індія 421,75 7%

Іспанія 354,46 6%

Італія 300,56 5%

всього 6 476,68 100%

Сланці та пісковики завозились з Болгарії, Китаю, 

Індії в обсязі 3,3 тис. куб. м на суму 1,27 млн. дола-

рів США.
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Висновки

Фінансово-економічна криза, яка спостерігалась у західних країнах, певною 

мірою вплинула на експорт українського декоративного каміння у 2008 році. Але 

незважаючи на стагнацію, яка спостерігалась на вітчизняному ринку впродовж 

січня – березня поточного року, каменеобробна галузь завдяки котеджному бу-

дівництву, будівництву та реконструкції готельних та офісних комплексів «наби-

рає оберти». Враховуючи це, можна прогнозувати, що обсяги видобутку та об-

робки гірських порід значно не зменшаться. Відповідно будуть продовжуватись 

й експортно-імпортні операції, а саме: експорт з України граніту, габро, лабра-

дориту та імпорт мармуру (таблиця 16). У 2008 році спостерігалось зменшення 

обсягів експорту граніту, лабрадориту, базальту, пісковику, але збільшення – 

габро і вапняку. 

Імпорт граніту та інших подібних до нього порід у 2008 році порівняно з по-

переднім роком збільшився, але при цьому зменшився імпорт сланцю і каміння 

групи «мармур».

Таблиця 16.  Експорт–імпорт декоративного каміння в Україні 

у 2005-2008 роках

Декоративне 
каміння

2005 рік 2006 рік 2007 рік 2008 рік

куб. 
метри

долари 
США

куб. 
метри

долари 
США

куб. 
метри

долари
США

куб. 
метри

долари
США

Експорт

граніт 32 527 16 322 750 33 433 16 686 262 34 992 20 978 389 34 155 27 241 382

лабрадорит 6 840 3 843 548 4 833 2 888 842 4 954 3 183 529 4 091 3 355 292

габро 14 094 9 617 476 15 031 10 391 580 14 017 11 091 397 20 941 20 615 546

базальт 
і андезит

3 097 822 398 4 038 921 624 3 883 1 344 018 3 221 1 222 259

пісковик 315 111 226 943 365 782 2 591 621 300 1 887 669 763

мармур 
і вапняк

626 159 656 821 460 516 1 021 121 638 3 036 564 918

сланець, 
кварцит

45 18 708 - - 61 2 614 - -

всього 57 544 30 895 761 59 098 31 714 607 61 519 37 342 884 67 330 53 669 159

Імпорт

група 
«мармур»

6 462 9 193 051 6 372 12 223 057 8 366 13 173 491 6 711 9 555 034

група 
«граніт»

1 114 1 562 125 4 045 3 465 263 3 690 2 696 882 6 666 6 468 394

сланець 
та пісковик

1 930 403 387 2 222 645 430 3 288 934 633 3 269 1 266 605

всього 9 506 11 158 563 12 639 16 333 750 15 345 16 805 006 16 645 17 290 033
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Ярослав ДОНЦОВ, 
посол ІCA в Україні

Галина ДОНЦОВА

М
іжнародна асоціація кольорово-

го дорогоцінного каміння (The 

Іnternatіonal Colored Gem-

stone Asso cіatіon – ІCA) – це неприбут-

кова організація, створена з метою за-

хисту інтересів представників світової 

індустрії кольорового дорогоцінного ка-

міння. Вона була заснована у 1984 році 

в м. Акапулько (Мексика) за ініціативою 

декількох власників родовищ дорогоцін-

ного каміння та торговців. Її засновники 

прагнули мати голос на міжнародному 

рівні для пояснення своїх позицій і за-

хисту свого місця на світовому ринку.

У наш час членами ІCA є більше ніж 

500 осіб з 46 країн світу. Серед них 

торговці дорогоцінним камінням, влас-

ники родовищ і гранувального бізнесу. 

З 2006 року членами ІCA стали п’ять 

громадян України.

З 1995 року діяльністю Асоціації ке-

рує офіс у Нью-Йорку, США. В м. Ідар-

Оберштейні (Німеччина) працює Євро-

пейське Бюро. Також створені Азіатське 

Бюро у м. Бангкоку (Таїланд) і Близь-

косхідне Бюро в м. Дубаї (ОАЕ). До Ра-

ди директорів входять 23 представники 

з 15 країн. Президентом Ради директо-

рів у 2007 році був обраний Ендрю Ко-

ді, Австралія.

Асоціація визначила «Дев’ять пріори-

тетів» своєї діяльності і протягом 25 ро-

ків ретельно працює над їх реалізацією:

1. Сприяти розумінню, належному 

оцінюванню і продажу кольорового до-

рогоцінного каміння в усьому світі.

Комітет зі зв’язків Асоціації здійснює 

свою діяльність в усьому світі. Через 

Європейське Бюро він підтримує веб-

сайт в Інтернеті (www.gemstone.org), де 

постійно поповнює велику бібліотеку 

фотографій дорогоцінного каміння, про-

цесів їх видобутку й огранювання, гото-

вих ювелірних виробів; також видає 

і поширює журнал «ІnColor», де інфор-

мує своїх членів про нові родовища до-

рогоцінного каміння, новини індустрії 

і багатогранну діяльність ІCA та її чле-

нів. Головний офіс Асоціації у Нью-

Йорку надає достовірну інформацію 

про кольорове дорогоцінне каміння 

міжнародній і національній торговій 

пресі, організовує інтерв’ю для журна-

лістів з експертами-членами ІCA. 

2. Висвітлювати технічні і рекламні 

питання, пов’язані з індустрією кольоро-

вого дорогоцінного каміння.

У рамках ІCA був організований Тех-

нічний комітет із правил індустрії для 

рішення загальних питань роботи галу-

зі. Разом з Комітетом зі зв’язків з ме-

тою сприяння індустрії кольорового до-

рогоцінного каміння він займається по-

ширенням чесної і позитивної освітньої 

інформації як у торгівлі, так і серед спо-

живачів.

3. Проводити дослідження, створюва-

ти і /чи субсидіювати ініціативи для нау-

кового рішення питань, що стосуються 

кольорового дорогоцінного каміння.

Робота в цій області завжди прохо-

дить під керівництвом Ради директорів 

ІCA. Відомості надають два комітети – 

Технічний і Номенклатурний, котрі шу-

кають та розробляють етичні рішення, 

які щонайкраще підходять для торгівлі.

4. Установити більш тісне міжнарод-

не спілкування між власниками родо-

вищ, гранувальниками, виробниками, 

оптовими і роздрібними торговцями 

шляхом співробітництва з національни-

ми організаціями, що мають відношен-

ня до подібної діяльності.

З 1992 року за ініціативою ІCA що-

річно проходять Конференції лаборато-

рій індустрії дорогоцінного каміння 

(GІLC), де зустрічаються представники 

індустрії дорогоцінного каміння і юве-

лірної галузі. Завдяки тому, що на Кон-

ференцію збираються представники 

всіх сфер бізнесу, ця міжнародна зу-

Міжнародна асоціація Міжнародна асоціація 
кольорового кольорового 
дорогоцінного каміннядорогоцінного каміння  ——  ICAICA

ASSOCIATIONS



35КДККДК № 2 (56) № 2 (56) червеньчервень 2009 2009

АСОЦІАЦІЇ

стріч допомагає об’єднатися для вирі-

шення суперечностей у прагненні при-

йти до стандартизованого формату, у 

рамках якого будуть працювати всі рів-

ні індустрії. На початку 2008 року було 

прийняте рішення, що GІLC стане неза-

лежним органом. 

5. Працювати з організаціями (на-

приклад, CІBJO) у сфері стандартизації 

правил і термінології.

Асоціація утворила Номенклатурний 

комітет для роботи із CІBJO (Міжнарод-

на конфедерація ювелірних виробів, ви-

робів зі срібла, діамантів, перлів і до-

рогоцінного каміння) та іншими органі-

заціями для вирішення суперечностей 

щодо термінології, які впливають на 

торгівлю. Технічний комітет із правил 

індустрії постійно проводить досліджен-

ня багатьох спірних питань, що вплива-

ють на торгівлю, і інформує всю інду-

стрію про важливі рішення. Представ-

ники Асоціації працюють з усіма рівня-

ми міжнародної індустрії дорогоцінного 

каміння і ювелірної справи, включаючи 

лабораторії, для обговорення і прове-

дення досліджень у багатьох областях. 

Представники Комітету з правил інду-

стрії відвідують зустрічі CІBJO для га-

рантії того, що думка членів Асоціації 

буде почута і розглянута належним чи-

ном перед тим, як CІBJO розробить 

і обнародує нові правила і постанови.   

6. Видавати і поширювати журнал 

«ІnColor», в якому публікувати оригі-

нальні дослідження й обмінюватися 

знаннями і досвідом в галузі видобут-

ку, огранювання, маркетингу, реклами 

й етики.

Комітет зі зв’язків видає і поширює 

журнал «ІnColor» для інформування 

членів ІCA, торгової преси, гемологіч-

них лабораторій і національних асоціа-

цій у всьому світі.

7.  Проводити раз у два роки Конгре-

си ІCA, під час яких власники родовищ, 

торговці й гранувальники будуть мати 

можливість відвідувати семінари, а та-

кож спілкуватися в неформальній обста-

новці, що в підсумку приведе до більш 

широкого розуміння особливостей біз-

несу і потреб усіх його учасників.

Асоціація проводить подібні Конгреси 

з 1985 року. У травні 2007 року 

XІІ Конгрес ІCA проходив у м. Дубаї 

(ОАЕ), на якому були присутні три 

члени ІCA з України. Послом ІCA в 

Україні був призначений Ярослав 

Донцов. На Конгресі було розглянуто 

широке коло питань та прийняті важливі 

для міжнародної торгівлі рішення. 

У рамках Конгресу проводився 

IV Міжнародній конкурс плакатів ІCA 

(були представлені 110 плакатів з 

22 країн). Перший приз одержав плакат 

з Росії (автор К. Свердлова). Після Кон-

гресу група учасників відвідала родо-

вища рубіну, танзаніту і цавориту 

у Східній Африці та ознайомилась з ро-

ботою шахт Кенії і Танзанії. Наступний 

XІІІ Конгрес ІCA буде проходити у трав-

ні 2009 року в м. Гуанчжоу (Китай).

8. Затверджувати і підтримувати 

етичні стандарти серед членів ІCA. 

Асоціація створила Комітет з пра-

вил і постанов торгівлі, що затвердив 

правила ведення бізнесу, які рекомен-

дуються ІCA. Комітет з етики і скарг 

розробив директиви по залагодженню 

суперечностей між членами і діє як 

посередник при вирішенні розбіжнос-

тей, які не вимагають юридичного 

втручання.  

9. Діяти як авторитет у світі по будь-

якому питанню, що має відношення до 

кольорового дорогоцінного каміння.

Починаючи з 1984 року, члени ІCA 

визнані як обізнані й етичні торговці ко-

льоровим дорогоцінним камінням. Орга-

нізації і лабораторії не тільки прислуха-

ються до голосу Асоціації, але і сприй-

мають її як авторитетне джерело досто-

вірної і неупередженої інформації.

Плакат-переможець IV Міжнародного 
конкурсу плакатів ІCA. Катерина 
Свердлова, Росія

Геліодори з природними гранями. Загальна маса – 272,00 ct, 
центральний камінь – 189,90 ct. Костянтин Залізко, член ІCA, Україна
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В
ідома великобританська компанія 

«Atkins Architects Inc.» – одна з най-

більших багатогалузевих інженер-

них компаній у світі, річний обіг якої скла-

дає 1,26 млрд. фунтів стерлінгів та яка 

має 60 представництв у 25 країнах Євро-

пи, Середнього та Близького Сходу, Азії 

та Америки, стала переможцем міжна-

родного конкурсу з розробки проекту 

п’ятизіркового готельно-розважального 

комплексу «Songjiang Hotel», який безпо-

середньо буде розміщений у відпрацьо-

ваному кар’єрі, заповненому водою, не-

подалік від Шанхаю (Китай). 

На створення цього приголомшливого 

проекту дизайнерів та архітекторів надих-

нуло природне оточення води та мальов-

ничий краєвид кар’єру. Саме це полони-

ло уяву журі і вплинуло на їх рішення, 

коли вибір став між проектами інших між-

народних компаній. 

Відповідно до інноваційного дизайну 

готель на 400 номерів складається з двох 

рівнів, вищих за поверхню виробки 

кар’єру, глибина якого сягає 100 метрів, 

та поєднує в собі надводну поверхню – 

оглядовий майданчик і кімнати для гос-

тей. Все це буде сполучатись між собою 

приміщеннями загального користування: 

банкетним залом, ресторанами, кафе та 

спортивними комплексами, – які зможуть 

розмістити більше 1000 людей. Система 

забезпечення готельного комплексу по-

вністю інтегрована в дизайн проекту, який 

в залежності від ландшафту змінюється 

від використання зеленого (трав’яного) 

покриття для будівель, розташованих на 

верхньому рівні, до використання геотер-

мальної енергії на нижньому рівні. Водна 

тема присутня у проекті як візуально, так 

і функціонально. Номери готелю мають 

форму замкнених кривих ліній, що зна-

ходяться в оточенні внутрішнього світла 

атріуму, в якому використано існуючу по-

верхню природного каменю з його водо-

спадами та зеленою рослинністю. Цю па-

нораму буде дуже добре видно з готель-

них кімнат, балконів, кафе та інших при-

міщень. На двох верхніх (надводних) рів-

нях будуть розташовані ресторан та го-

тельні кімнати, оздоблені акваріумом 

10-метрової глибини. Нижчий рівень готе-

лю складатиметься з фізкультурно-

оздоровчого комплексу з басейном та 

водних атракціонів. Для любителів екстре-

мальних видів спорту, таких, як альпінізм 

та бейджинг (роупінг), буде створено спе-

ціальну конструкцію, що перетинатиме 

кар’єр та сполучатиметься ліфтом з най-

нижчим рівнем готелю. Готель стане 

невід’ємною частиною нового передмістя 

Шанхаю – Songjiang Garden City з насе-

ленням 500 тисяч чоловік. 

Завершити будівництво комплексу 

компанія планує у травні 2009 року. 

Будівництво найсучаснішого Будівництво найсучаснішого 
п’ятизіркового готельного п’ятизіркового готельного 
комплексу у … кар’єрікомплексу у … кар’єрі
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З третього по п’яте травня цього року у місті Стамбулі (Туреччина) 
відбувся конгрес CIBJO – Всесвітньої конфедерації ювелірів. 

На ньому були присутні представники більше ніж 40 країн світу, які входять до 
складу CIBJO, у тому числі представники Державного гемологічного центру України. 
Організацію конгресу забезпечила Турецька ювелірна асоціація. 

Основними питаннями конгресу були: розвиток міжнародного співробітництва у сфе-
рі гемології та ювелірної справи у рамках країн-членів CIBJO, гармонізація термінології, 
стандартів і правил, що діють у торгівлі ювелірними  виробами, захист інтересів спо-
живачів ювелірних виробів та забезпечення стабільності ювелірного ринку. 

У ході засідань були обговорені та ухвалені зміни до статуту CIBJO, проведено пере-
обрання президента CIBJO (перебрано на новий строк пана Гаетано Кавальєрі), віце-
президента, голів комісій, інших вповноважених осіб, заслухано річні звіти спеціальних ко-
місій CIBJO – гемологічної, діамантової, кольорового дорогоцінного каміння, перлів, доро-
гоцінних металів та маркетингової, а також ухвалено деякі зміни до стандартів CIBJO. 

Основні питанні спеціальних комісій були зосереджені на такому:
гемологічна комісія подала на розгляд делегатів конгресу проект «Гемологічної • 
лабораторної книги: керівництва по управлінню та технічній діяльності гемологіч-
них лабораторій»;
діамантова комісія сформулювала позицію CIBJO щодо термінології ювелірних • 
неприродних алмазів – застосовувати обов'язкове визначення «синтетичні»;
комісія з перлів обговорила новий спосіб облагородження перлів, який застосовуєть-• 
ся під час росту культивованих перлин шляхом вприскування розчину металів у тіло 
мушлі; колір перлин штучно змінюється в залежності від того чи іншого металу, для 
них запропоновано визначення «штучно отримане забарвлення культивованих пер-
лів»; для морських перлів запропоновано визначення «солоноводні перли»;
комісія з дорогоцінних металів обговорила деталі покращення виробів шляхом • 
хімічного покриття забарвлюючими оболонками;
маркетингова комісія подала на розгляд делегатів конгресу проект «Керівництва для • 
роздрібних торговців діамантами, кольоровим дорогоцінним камінням, перлами та 
дорогоцінними металами», яке планується для використання в усіх ювелірних мага-
зинах з метою надання необхідної інформації про ювелірні вироби покупцям.

10-та Московська міжнародна виставка «ЭКСПОКАМЕНЬ – 2009»
Виставка буде проходити в Москві з 23 по 26 червня у павільйоні № 69 Всеро-

сійського виставкового центру (ВВЦ). «ЭКСПОКАМЕНЬ» – основна і найбільш пред-
ставницька виставка у Російській Федерації в області видобутку, обробки і викорис-
тання природного каміння. Успішний розвиток виставки протягом 10 років підтвер-
джує щорічне збільшення її площі і кількості учасників у середньому на 12%. Основна 
задача виставки – це реально продемонструвати можливості широкого застосування 
природного каменю у містобудуванні, архітектурі, мистецтві, представити нові техно-
логії видобутку й обробки каменю, широкий спектр устаткування для каменедобутку 
і каменеобробки, інструмент для обробки каменю, вироби з природного каменю.

Тематичні розділи: технологія розробки родовищ, блокова сировина; устаткуван-
ня для видобутку і переробки каменю; устаткування й інструмент для обробки при-
родного каменю; природний камінь в архітектурі і міському будівництві; реставра-
ційні роботи; вироби з природного каменю для ландшафтного дизайну; технології і 
засоби по збереженню природного каменю; художні вироби з каменю, сувеніри; 
використання відходів каменеобробки; ритуальні вироби з каменю; спеціальна літе-
ратура, галузева преса. 

Організатор виставки: Виставковий комплекс «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском»
117218, Москва, Нахімовський пр-т, 24, офіс 16
тел.: +7 (499) 127-3881, (495) 124-5521; факс: +7 (495) 719-9130, 120-6211
e-maіl: expostroy@expostroy.ru;  www.expostroy.ru 

За матеріалами За матеріалами 
GEOnews.com.uaGEOnews.com.ua
Україна. Карстові озера Бездна та Синє 
на Тернопільщині – свідки геологічного 
минулого нашої планети

Біля підніжжя Товтрового кряжу, званого в народі Медобо-

рами, розташовано два природних озерця. Як і сам кряж, утво-

рений близько 20 мільйонів років тому з молюсків та мікро-

організмів прадавнього Сарматського моря, озера – своєрідне 

вікно в геологічне минуле планети. До речі, ці водойми місце-

ві мешканці так і називають – «вікнинами».

Озера утворилися у карстах – вапнякових порожнинах, гли-

бину яких неможливо визначити. Хоча дно озер сягає чотирьох 

метрів, підземні ходи, звідки б’ють потужні джерела, набагато 

глибші. Принаймні, за переказами, у XIX сторіччі тутешній пан, 

котрий спіймав у цих озерах рибу, почепив їй дзвіночка та від-

пустив. Через деякий час цю рибу виловили у річці Збруч, за 25 

кілометрів від озера. Самих озер колись було п’ять, але через 

меліораційні роботи нині залишилося тільки два – Бездна та Си-

нє. Їхня поверхня завжди вкрита водоростями. Тому впродовж 

дня, в залежності від освітлення, озера змінюють свій колір від 

темно-синього до блакитного та фіолетового. Навіть за найлюті-

ших морозів озера через потужні джерела й високу мінералізацію 

ніколи не замерзають.

Росія. На Далекому Сході виросли 
запаси алмазів

За відомостями Мінприроди Росії, у Далекосхідному феде-

ральному окрузі виросли запаси алмазів. Такі дані приведені у 

звіті Державної комісії із запасів корисних копалин Роснадра 

про підсумки експертизи запасів ряду родовищ, проведеної у 

квітні – травні. Зросли запаси алмазів Солур-Східного розсипу 

в Далекосхідному ФО (ВАТ «Алмази Анабара»), говориться у 

документі, за категорією АВС1 – на 5,9 млн. каратів, за катего-

рією С2 – на 864,5 тис. каратів. Також збільшено запаси корін-

них алмазів трубки «Інтернаціональна» у Республіці Саха (Яку-

тія) (ЗАТ АК «АЛРОСА») за категорією АВС1 на 14,1 млн. кара-

тів, при цьому за категорією С2 запаси алмазів зменшилися на 

890 тис. каратів.

Протоколи державної експертизи запасів офіційно відіс-

лано для затвердження в Роснадра.

Зімбабве. «Rіo Tіnto» звітувала про 
рекордні результати видобутку алмазів

Підрозділ «Rіo Tіnto» з видобутку алмазів у Зімбабве – 

«Murowa» – видобув торік рекордні 260 тис. каратів алмазів, 

що набагато більше за 145 тис. каратів, видобутих у 2007 р. 

Нільс Крістенсен (Nіels Krіstensen), керуючий директор 

«Murowa», яка на 78% належить «Rіo Tіnto», повідомив, що 

місцева ділова кон’юнктура покращилася, але закликав уряд 

ужити заходів для залучення інвесторів.

Н. Крістенсен не пояснив, з якої причини видобуток на його 

підприємстві підвищився, у той час як більшість рудників у кра-

їні закрилася через наростаючу політичну й економічну кризи. 

Він також не повідомив про плани щодо видобутку на 2009 рік. 

«Murowa» має потенціал для шестиразового збільшення видо-

бутку, – сказав Н. Крістенсен, – але здійсненню планів пере-

шкоджає невизначеність законодавства про власність, що ви-

магає від іноземних компаній поступитися 51% пакетом акцій 

власникам з числа місцевих жителів». Закони про заохочення 

до підприємницької діяльності місцевого чорношкірого населен-

ня (empowerment laws) і постійні зміни в податковій і валютній 

політиці Зімбабве перешкодили розширенню «Murowa», на яке 

передбачалося виділити 250–300 млн. доларів США.

НОВИНИ
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21 / 06 / 2009
Китай, Гонконг

Hong Kong Jewellery & Watch Fair
Міжнародна виставка ювелірних виробів, дорогоцінного і напівдорого цінного 
каміння, обладнання та інструментів для ювелірної промисловості

27 / 06
30 / 06 /2009
Індія, Нью-Делі

JCK New Delhi 
Виставка-ярмарок ювелірних виробів

02 / 07
05 / 07 / 2009
Китай, Шеньжень

CWJF – 2009
Виставка ювелірних виробів, годинників, інноваційних технологій 

06 / 07
08 / 07 / 2009
Ізраїль, Тель-Авів

JOVELLA
Міжнародна ювелірна виставка висококласної продукції світових стандартів

08 / 07
11 / 07 / 2009
Малайзія, Куала-Лумпур

MIJF 
Міжнародна виставка ювелірних колекцій з діамантами, перлами, нефритом, 
цінних металів і каміння

10/ 07
12 / 07 / 2009
США, Мальборо

International Gem and Jewelry Show
Ювелірне шоу. Срібло, золото, діаманти, інше дорогоцінне каміння, ювелірні 
прикраси

17/ 07
20 / 07 / 2009
Китай, Пекін

Beijing International Jewellery Fair
Ювелірні вироби, дорогоцінне каміння, перли, обладнання

20 / 07
24 / 07 / 2009
Ліван, Бейрут

Joaillerie Liban
Міжнародна виставка ювелірних прикрас, годинників і предметів розкоші на 
Близькому Сході

08 / 08
09 / 08 / 2009
Великобританія, Лондон

Rock ‘n’ Gem Show
Виставка мінералів, скам’янілостей, самоцвітів, ювелірних виробів

13 / 08
16 / 08 / 2009
Сінгапур, Сінгапур

Zak India Jewellery Expo
Ювелірні вироби, діаманти, дорогоцінне каміння, перли

27 / 08
30 / 08 / 2009
Сінгапур, Сінгапур

Singapore International Jewellery Show
Міжнародна виставка ювелірних прикрас із золота, платини, срібла, алмазів; 
обладнання та інструментів для ювелірної промисловості

03 / 09
07 / 09 / 2009
Росія, Москва

Золотой глобус 
Міжнародна спеціалізована виставка: ювелірні бренди, ювелірні вставки, 
предмети церковного ювелірного мистецтва, антикваріат, предмети нумізматики

04 / 09
07 / 09 / 2009
Франція, Париж

Eclat de mode/Bijorhca
Міжнародна виставка: дизайнерські прикраси від кутюр’є, ювелірні вироби, 
срібло, золото

04 / 09
07 / 09 / 2009
Італія, Мілан

BIJOUX
Міжнародна виставка-продаж ювелірних виробів, дорогоцінного і 
напівдорогоцінного каміння, коралів, перлів тощо

06 / 09
08 / 09 / 2009
Франція, Париж

Orhopa
Паризька виставка ювелірних виробів і годинників

06 / 09
08 / 09 / 2009
Польща, Гданськ

AMBERMART
Міжнародна виставка бурштину

13 / 09
17 / 09 / 2009
Китай, Шеньжень

Shenzhen International Jewellery Fair
Міжнародна виставка ювелірних виробів, дорогоцінного каміння, перлів

15 / 09
19 / 09 / 2009
Таїланд, Бангкок

Bangkok Gems & Jewelry Manufacturers Fair
Міжнародна виставка ювелірних виробів, дорогоцінного і напівдорогоцінного 
каміння, перлів, обладнання та інструментів

21 / 09 - 25 / 09 / 2009
23 / 09 - 27 / 09 / 2009
Китай, Гонконг

September Hong Kong Jewellery & Gem Fair
Міжнародна виставка-ярмарок готових ювелірних виробів, алмазів, перлів,  
обладнання та інструментів. Виставка проходить у два етапи

26 / 09
29 / 09 / 2009
ОАЕ, Дубаї 

Dubai Fashion Jewellery & Accessories Fair
Міжнародна виставка діамантів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів 
і аксесуарів

26 / 09
27 / 09 / 2009
Великобританія, Ньюарк

Rock ‘n’ Gem Show
Виставка мінералів, скам’янілостей, самоцвітів, ювелірних виробів
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26 / 06 / 2009
Росія, Москва

ЭкспоКамень – 2009
Міжнародна виставка природного каміння, виробів з нього, технологій 
розробки кар’єрів, обладнання та інструментів для видобутку та обробки 
природного каміння

28 / 06
30 / 06 / 2009
Великобританія, Лондон

The Tile & Stone Show 
Виставка будівельних матеріалів і каменеобробки

02 / 07
05 / 07 / 2009
Малайзія, Куала-Лумпур

ARCHIDEX 2009
Виставка архітектури, дизайну інтер’єру, будівництва,  будівельних матеріалів

08 / 07
11 / 07 / 2009
Китай, Гуанчжоу

CBD
Китайська міжнародна виставка будівництва і декорацій

20 / 08
22 / 08 / 2009
Австралія, Сідней

Full Frontal Tile & Stone Expo
Міжнародна виставка плитки, природного каміння і обладнання для його 
обробки

21 / 08
23 / 08 / 2009
Таїланд, Бангкок

ARCHITECT
Міжнародна виставка-конференція будівельних і декоративних технологій, 
обладнання і матеріалів

02 / 09
05 / 09 / 2009
Казахстан, Алмати

KazBuild
Казахстанська міжнародна будівельна виставка 

09 / 09
12 / 09 / 2009
Росія, Санкт-Петербург

BalticBuild – Балтийская Строительная Неделя
Будівництво: технології, обладнання, матеріали

29 / 09
01 / 10 / 2009
Грузія, Тбілісі

GeorgiaBuild 2009
6-а Грузинська міжнародна будівельна виставка

30 / 09
03 / 10 / 2009
Італія, Верона

Marmomacc
Міжнародна виставка мармуру, іншого природного каміння і технологій

14 / 10
17 / 10 / 2009
Індонезія, Джакарта

Marble & Granite Indonesia
Міжнародна виставка мармуру, граніту, продукції з каменю та обладнання 
для його видобутку й обробки

20 / 10
22 / 10 / 2009
Україна, Київ

Міжнародний форум «Індустрія каменю»
Каменеобробка та видобуток каменю, камінь в архітектурі

21 / 10
24 / 10 / 2009
США, Лас-Вегас

STONEXPO
Міжнародна виставка природного каміння і обладнання для його обробки

29 / 10
02 / 11 / 2009
Україна, Одеса

BuildTech
Міжнародний форум будівельних технологій та інженерних систем

01 / 11
04 / 11 / 2009
Саудівська Аравія, Ер-Ріяд

Saudi Stone
Міжнародна виставка природного каміння і виробів з нього 

02 / 11
06 / 11 / 2009
Йорданія, Амман

Stone Jordan 2009 
Міжнародна виставка природного каміння і мармуру

05 / 11
08 / 11 / 2009 
Польща / Вроцлав

KAMIEN
Міжнародна виставка обладнання і технологій для видобутку і переробки 
каменю, природного каміння (граніту, мармуру, пісковику, вапняку, травертину), 
ювелірних виробів з бурштину

05 / 11
08 / 11 / 2009 
Туреччина / Стамбул

NATURAL STONE
Міжнародна виставка виробів з природного каміння і мармуру

19 / 11
22 / 11 / 2009 
Польща / Познань

Glass & Stone 2009 
Виставка скла та природного каміння, технологій 
та обладнання для їх обробки
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ІНФОРМАЦІЯ

Шановні читачі! 

Нагадуємо, що Державний гемологічний центр України 
згідно з наказом Міністерства фінансів України 

від 06.12.2000 № 312 

проводить реєстрацію власних і торгових назв
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення 

і декоративного каміння з родовищ України

Зареєстровані торгові назви входять 
до уніфікованої обліково-інформаційної системи власних ознак 

природного каміння з родовищ України —

Реєстру природного каміння України!  

Власники свідоцтв про реєстрацію торгових назв отримують можливість:

вирішувати питання правомірності використання  власних і торгових назв • 
природного каміння України;

підтримки та просування власних і торгових назв на національному та • 
зовнішньому ринках (за рахунок надання інформації  про торгову назву 
в довіднику КДК, на сайті ДГЦУ та інших виданнях);

регулювання прав власників торгових назв природного каміння при здій-• 
сненні торгових операцій

Порядок подання матеріалів 
на реєстрацію торгової назви 
природного каміння 

1. Подання заяви щодо внесення власної й торгової назв до Реєстру при-
родного каміння на ім'я директора ДГЦУ. 

2. Надання до ДГЦУ відомостей у 10-денний термін за таким переліком: 

документ, що підтверджує право володіння або розпорядження природ-• 
ним камінням (окремим каменем); 

атестат природного каміння (окремого каменя); • 

технічна картка родовища природного каміння (для надрокористувачів); • 

копія протоколу Державної комісії України по запасах корисних копалин • 
(далі — ДКЗ) (для надрокористувачів); 

стислі письмові пояснення щодо якісних характеристик природного камін-• 
ня (окремого каменя), необхідні для встановлення їх відповідності власній 
і торговій назві; 

пропозиції щодо власної і торгової назви природного каміння (окремого • 
каменя) українською, російською та англійською мовами (у разі потре-
би — іншими мовами) із відповідним обґрунтуванням (мотивацією); 

еталонні зразки (для дорогоцінних, дорогоцінних органогенного походжен-• 
ня і напівдорогоцінних каменів — зразки довільної форми й розмірів; 
для декоративних каменів — поліровані плити розміром 300 х 300 мм); 

копія сертифіката радіаційної безпеки. • 

Перелік власних і торгових назв природного каміння із родовищ України, 
включених до Реєстру природного каміння, щоквартально публікується 

в журналі «Коштовне та декоративне каміння». 

Детальну інформацію можна отримати 
на сайті Державного гемологічного центру України gems.org.ua 
та за тел. 492-9318, 483-3177.

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ ТА ДОПИСУВАЧІ!

Редакція журналу «Коштовне та 
декоративне каміння» приймає для 
публікації наукові та науково-
публіцистичні статті, тематичні огля-
ди, нариси щодо коштовного, напів-
коштовного та декоративного камін-
ня, виробів з нього, напрямків та 
культури використання, новин світо-
вого та вітчизняного ринку тощо.  

1. Статті публікуються українською 
або англійською мовами.

2. Матеріали разом зі списком літе-
ратури, резюме, рисунками, графіками, 
таблицями подаються у форматі А4 в 
друкованому та електронному вигляді 
загальним обсягом не більше 10 сторі-
нок, кегль (розмір) 12, інтервал між ряд-
ками 1,5. Електронний варіант тексту 
приймається в одній із версій Word, 
шрифт Times New Roman на дискеті 3,5 
або по e-mail причіпним файлом.

3. Рисунки, графіки, таблиці та фо-
тографії мають бути чіткими і контраст-
ними. Крім того, фотографії повинні 
подаватися у графічному форматі (TIF, 
JPG).

4. На початку статті обов’язково 
вказувати індекс УДК, назву статті, 
П.І.Б. автора, назву установи, де пра-
цює (якщо працює) автор, його науко-
вий ступінь (якщо є) та коротке (до 10 
рядків) резюме російською і англійською 
мовами.

5. Рукопис повинен бути датований 
і підписаний автором.

6. Матеріали подаються до редакції 
для редагування і корекції тексту не піз-
ніше ніж за 1,5 місяця, а для формату-
вання – за 1 місяць до публікації ви-
дання «КДК».

7. Редакція не несе відповідальності 
за точність викладених у матеріалах 
фактів, цитат, географічних назв, влас-
них імен, бібліографічних довідок і мож-
ливі елементи прихованої реклами, а 
також використання службових й конфі-
денційних матеріалів окремих організа-
цій, картографічних установ, усіх 
об’єктів інтелектуальної власності та за-
лишає за собою право на літературне й 
граматичне редагування.  

8. Неопубліковані матеріали, рисун-
ки, графіки та фото до них автору не 
повертаються. 

Просимо звертатись за адресою:
ДГЦУ вул. Дегтярівська, 38–44
04119, м. Київ–119, 
тел. 492-93-28, 
тел./факс 492-93-27 
e-mail: olgel@gems.org.ua

PDSPDS№ 2 (56) № 2 (56) junejune 2009 2009
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