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віД реДакЦії / froM The eDiTors

Шановні читачі!

Представляємо до вашої уваги черговий номер журналу “ко-
штовне та декоративне каміння”, у якому ми продовжуємо публіка-
цію науковців нтак «алкон» нан україни про фізико-механічні 
властивості напівдорогоцінного та декоративного каміння, вплив 
цих властивостей на оброблюваність природного каміння.

на сторінках нашого журналу пропонуємо здійснити цікавий екс-
курс до гіпсових печер Прикарпаття, дослідити їх мінералогію, 
ознайомитися з неповторними витворами природи.

Оцінка стародавніх коштовностей з вмістом дорогоцінного, на-
півдорогоцінного та декоративного каміння є сьогодні дуже акту-
альним питанням. нові науково обґрунтовані підходи до їх експерт-
ної оцінки, що представлені на прикладі сучасних та антикварних 
гем, описані у цьому номері журналу.

у рубриці „камінь в історії” ви ознайомитесь з дивовижними ви-
творами скульптора та архітектора Густава вігеланда, який жив і 
творив у першій половині ХХ ст. у норвегії.

Оцінити сучасний стан та перспективи вітчизняної ювелірної га-
лузі ви зможете, прочитавши інтерв’ю з керівником київської фірми 
„Центурі”, яка займається імпортом коштовного каміння та ограну-
ванням його сировини. 

крім того, пропонуємо ознайомитися з останніми новинами у 
сфері гемології, календарем найбільших виставок коштовного та 
декоративного каміння, що відбудуться у 2009 році.

сподіваємось, що журнал “коштовне та декоративне каміння” 
припаде до смаку нашим постійним передплатникам, а також при-
вабить нову аудиторію читачів.

всього вам найкращого!

Dear readers!

We are glad to present to your attention the regular issue of our 
Precious and Decorative stones publication. We continue to publish 
the research done by rTDc alkon, the national academy of sciences 
of Ukraine on physical and mechanical features of semi-precious and 
decorative stones and their influence on processing methods of natural 
stones.

We offer you an exciting excursus to the forecarpathian gypsum 
caves to research their mineralogy and get acquainted with the unique 
works of nature.

Valuing of the ancient valuables with precious, semi-precious and 
decorative gemstones is an actual question nowadays. new scientifically 
grounded approaches to their grading expertise presented on the 
example of modern and antique gems are described in this issue.

in the sTone in hisTory heading you will read about wonderful 
works of art by Gustav Vigeland, a sculptor and architect who lived 
and worked in norway in the first part of the XX century. 

you can appraise the modern state and perspectives of the national 
jewelry industry reading an interview with the director of the kiev firm 
cenTUry that imports gemstones and facets rough stones.

additionally we publish the latest news in gemmology and the 
calendar of the main Jewellery and Gem fairs in 2009.

We hope that our Precious and Decorative stones publication will 
suit our regular subscribers’ taste and attract new readers.

 have a nice time! 
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К.В. тАтАрінцеВА, кандидат технічних наук

УДК 736.2: 658.62.018: 338.5 В статье раскрываются 
вопросы экспертной оценки современных и антикварных 
гемм. Автором проведена унификация показателей, влия-
ющих на меновую ценность и потребительскую стоимость 
гемм. Проведена группировка гемм по степени их ценнос-
ти для потребителя, детально раскрыта последователь-
ность экспертной оценки гемм с помощью метода сравни-
тельного анализа продаж.

The article covers a question of the contemporary and antique 
gems (cameos and intaglios) expert appraisal. The indexes, 
which make impact on consumer and exchange value of 
engraved gems, were unified by the author. The engraved 
gems classification according to their consumer value was 
carried out. Detailed sequence of engraved gems’ expert 
appraisal was stated through the instrumentality of the analog 
method.
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Частина 1. Показники, що обумовлюють мінову цінність та 
споживну вартість гем. Послідовність експертної оцінки гем

Експертна 
оцінка сучасних та 
антикварних гем
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ДОсЛіДЖеннЯ і рОЗрОБки

тисячі років людство використо-
вує різьблені вироби з каміння 
як особисті прикраси, амулети, 

декоративне оздоблення приміщень 
та будівель. мова у цій статті буде 
йти про геми – мініатюрні різьблені 
вироби з каміння, витвори гліптики, 
що поділяються на камеї (геми з 
опуклим зображенням) та інталії (ге-
ми із заглибленим зображенням). їх 
використовували у різних сферах ді-
яльності людини, у тому числі, релі-
гійних обрядах та економічній діяль-
ності, вони виконували естетичну 
функцію. в наш час геми займають 
невеликий сегмент ювелірного та 
антикварного ринку, але є вишука-
ними та елегантними коштовностя-
ми, оригінальними прикрасами і ба-
жаними родинними цінностями.

камеям часто приписували влас-
тивість привертати вдачу та здоров’я 
до людини, що їх носила. вони ви-
конували декоративну функцію та 
були особистими прикрасами (брош-
ки, підвіски, шпильки, вставки у 
персні та сережки, складові намист, 
браслетів та діадем), слугували для 
декоративного оздоблення скриньок, 
пряжок та інших аксесуарів, також їх 
носили як амулети, талісмани, обе-
реги. Образи, зображені на камеях, 
віддзеркалювали переважно сус піль-
но-культурний дух епохи та змінюва-
ли свій стиль зі зміною пануючого 
мис тецького стилю. інталії, як пра-
вило, вставляли в обручки та вико-
ристовували для створення печаток 
для листів, наказів та інших доку-
ментів.

Час появи мистецтва гліптики не-
відомий. Достатньо розвинутим воно 
було на сході та в егейському світі 
вже у іV–ііі тис. до н. е. [7]. Біль-
шість античних гем вирізьблена ста-
родавніми грецькими та італійськи-
ми майстрами. навіть сьогодні італія 
займає одну з провідних позицій у їх 
створенні та продажу. Довгий час 
було невідомо, як античні майстри 
могли вирізьблювати геми на твер-
дому камінні. Пізніше встановили, 
що вони мали інструменти для різь-

блення чимось схожі на сучасні. 
Двигуном для станка слугували ра-
би, що крутили колесо, або сам 
майстер використовував станок з 
ножною педаллю та приводом. 
уже виготовлення егейських 
гем ііі–іі тис. до н. е. передба-
чало швидке обертання на 
станку [7]. 

мистецтво гліптики зароди-
лось у київській русі під впли-
вом візантії приблизно в Xі ст.. 
Згодом традиція різьблення 
камей-іконок набула виключно 
слов’янських рис. Давньоруська 
знать їх активно носила та колек-
ціонувала десь до ХV ст. [4, 8].

Після епохи відродження та до 
сьогодення масово випускаються ка-
меї (рідше – інталії) такими країна-
ми, як франція, росія, англія, сШа, 
німеччина, італія, китай, Японія та ін. 
франція була однією з перших країн, 
що почала активно створювати ка-
меї у період ренесансу (ХіV–ХVі ст.), 
та домінувала у цьому до середини 
ХVііі ст. у росії під час правління 
Петра і та катерини іі почалося за-
хоплення і, як наслідок, активне 
створення та колекціонування гем. 
Ці мініатюрні вироби з каміння за-
мовлялися у відомих європейських 
різьбярів та створювалися росій-
ськими майстрами у великій кількос-
ті. Для їх різьблення у першу чергу 
використовували каміння з уралу, а 
саме: яшми, онікси, агати та ін. [6, 14]. 
велику колекцію зразків російської 
та західноєвропейської гліптики мож-
на побачити в ермітажі [5, 7, 12].

англія перехопила естафету під 
час правління королеви вікторії 
(1837–1901). камеї увійшли в моду 
та носилися здебільшого як брошки 
та підвіски. на початку ХХ ст. сШа 
почали масово випускати камеї за-
вдяки творчості компанії «Tiffany», а 
німеччина стала важливим осеред-
ком виробництва камей у середині 
ХХ ст. Для створення камей більш 
активно використовували мушлі, то-
му що вони мають невисоку твер-
дість та демократичну ціну. із камін-

ня найчастіше обирали агат, сардо-
нікс, онікс, корал та різнокольоровий 
обсидіан. Зараз китай, сШа, Япо-
нія, італія та німеччина масово ви-
пускають камеї, створені за допо-
могою ультра звуку (уЗ).

велику кількість сучасних та ан-
тикварних гем ми можемо побачити 
на спеціалізованих виставках, в 
ювелірних та антикварних магази-
нах, у мережі інтернет. визначення 
їхньої якості, споживної цінності та 
оціночної вартості – завдання, з 
яким часто стикаються товарознавці 
та експерти-гемологи, що здійсню-
ють професійну оціночну діяльність у 
сфері гемології. у Державному ге-
мологічному центрі україни (ДГЦу) 
експертна оцінка гем виконується 
вже майже 10 років. За цей час було 
накопичено достатньо великий до-
свід роботи та обсяг відповідного 
матеріалу, розроблено методику 
експертної оцінки художніх різьбле-
них виробів із коштовного каміння.

автором було проведено аналіз 
існуючих методик оцінки ювелірних 
виробів та культурних цінностей [1, 
2, 3, 9, 10, 13]. З метою подальшого 
розвитку завдань експертної оцінки 
різьблених виробів із коштовного ка-
міння здійснено дослідження сучас-
ного ринкового асортименту гем та 
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спробу деталізації процесу їх оціню-
вання. у даному випадку під екс-
пертною оцінкою гем ми розуміємо 
процес визначення їх оціночної вар-
тості на дату оцінки за допомогою 
методу порівняльного аналізу про-
дажів. визначення оціночної вар-
тості неможливе без попередньої 
експертизи гем. Під час експертизи 
компетентний фахівець (або група 
фахівців) проводить ідентифікацію, 
атрибуцію та дослідження якості ге-
ми з метою достовірного вирішення 
поставленої задачі. Після проведен-
ня експертних робіт визначається 
оціночна вартість та складається 
експертний висновок.

Для вирішення задач експертизи 
гем ми вважаємо доцільним визна-
читись, які геми на сучасному ринку 
мають більшу цінність для спожива-
ча, а які меншу. відомий англійський 
економіст Давид рікардо розрізняє 
споживну й мінову цінність товару 
[15]. «корисність (споживна цінність), 
– підкреслював він, – не є мірилом 
мінової цінності». на думку Д. рікар-
до, існують товари, цінність яких ви-
значається виключно їхньою унікаль-
ністю (статуї, картини, раритетні 
книги, монети). Цінність цих товарів 
не обмежується кількістю праці, ви-
траченої на їх виготовлення, вона 

змінюється залежно від багатства і 
смаків споживача. Для проведення 
експертної оцінки гем ми будемо ро-
зуміти їх цінність в контексті поняття 
«мінова цінність». 

споживна вартість геми відобра-
жає вартість або важливість геми як 
об’єкта власності для конкретного 
власника; вона визначається як вар-
тість економічного товару для його 
власника-споживача та базується на 
ефективності його використання. ві-
домості про споживну вартість необ-
хідні тоді, коли потрібно порівняти 
майно, що оцінюється, із аналогами, 
що мають різну якість та корисність [2].

Цінність геми розкривається че-
рез ті технічні та економічні показни-
ки, які їй притаманні та визначають 
її унікальність, вагомість, значущість 
для людей. розглянемо основні по-
казники, що обумовлюють мінову 
цінність та споживну вартість сучас-

них та антикварних гем [1, 2, 3, 9, 
10, 11, 13]: 

1. вік виробу; 
2. якість різьблення;
3. рідкісність та оригінальність 

сюжету, тематики;
4. рівень художнього виконання;
5. тиражованість;
6. матеріал;
7. метод виготовлення;
8. техніка виконання;
9. глибина різьблення;
10. форма та розміри;
11. наявність підписів або інших 

свідоцтв авторства;
12. рівень визнання автора, шко-

ли або фірми;
13. оригінал, копія чи підробка;
14. провенанс (біографія геми: рі-

вень визнання, причетність до 
історичних подій, видатних 
особистостей, пам’яток історії 
та культури і т. ін.);

15. особливі якості геми;
16. стан збереження; 
17. оправа;
18. оціночна вартість (у разі попе-

редньої експертної оцінки ге-
ми іншими фахівцями);

19. ринкова ціна (ціну визначає  
ринок).

Після того, як ми визначились з 
показниками, розподілимо геми на 
групи, які об’єднують у собі вироби, 
що близькі за міновою цінністю та 
споживною вартістю (таблиця 1). 

Далі розглянемо, як відбувається 
процес визначення оціночної вар-
тості гем за допомогою методу по-
рівняльного аналізу продажів. 

Як ми вже писали раніше, визна-
ченню оціночної вартості передує 
експертиза геми. Перший етап екс-
пертизи проводиться на робочому 
місці експерта та передбачає візу-
альний огляд виробу. Потрібно ви-
значитись із показниками, що бу-
дуть використані для його порівнян-
ня з тими гемами, що вже продані 
за конкретною ціною. Гему слід де-
тально оглянути неозброєним оком 
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таблиця 1.

Диференціація гем на групи за міновою цінністю та споживною вартістю

Групи 
гем

Основні характеристики гем за 
визначеними показниками*

Призначення 
гем

І група:

геми низької та се-
редньої мінової 
цінності та спожив-
ної вартості  

 – вік до 50 років;
 – тиражовані; 
 – типової тематики;
 – мають низький та середній рівень художнього виконання;
 – звичайної форми та розмірів;
 – створені за допомогою ультразвуку (уЗ) або формовані (імі-

тації гем);
 – вирізьблені вручну, але низької та середньої якості різь-

блення;
 – не мають особливих якостей, не причетні до історичних по-

дій, особистостей, пам’яток історії та культури;
 – створені, як правило, на мушлі або штучному матеріалі;
 – вставлені у просту оправу з дешевих матеріалів;
 – мають невисоку ціну на ринку

Призначені для невибагливого споживача. ви-
користовуються як особисті прикраси, невеликі 
сувеніри, подарунки та для декорування різних 
аксесуарів

ІІ група: 

геми високої міно-
вої цінності та спо-
живної вартості  

 – вік до 50 років і більше (для гем вік від 50 до 100 років не 
суттєво додає цінності);

 – низька, середня та висока якість різьблення для антиквар-
них гем та висока якість різьблення для сучасних гем;

 – авторські роботи, вирізьблені вручну;
 – мають оригінальний сюжет або високий рівень художнього 

виконання;
 – створені в одному або декількох примірниках;
 – мають особливі якості;
 – причетні до історичних подій, особистостей, відомих пам’яток 

історії та культури, музейних та приватних колекцій;
 – вирізьблені на мушлі або камені;
 – вставлені у дорогу оправу (складної роботи або з викорис-

танням дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорого-
цінного каміння);

 – високо оцінені або мають високу ціну на ринку

Призначені для справжніх цінителів гліптики.  
використовуються як особисті прикраси, пред-
мети колекціонування, дорогі представницькі по-
дарунки, а також для декорування різних аксесу-
арів

ІІІ група:

геми найвищої мі-
нової цінності та 
споживної вартості  

 – вік до 50 років і більше;
 – відмінна та найвища якість різьблення для антикварних та 

сучасних гем;
 – авторські роботи, вирізьблені вручну;
 – мають оригінальний сюжет або найвищий рівень художньо-

го виконання;
 – створені в одному або декількох примірниках;
 – мають особливі якості;
 – причетні до історичних подій, особистостей, відомих пам’яток 

історії та культури, визначних музейних та приватних колек-
цій;

 – вирізьблені на мушлі або камені;
 – вставлені у дорогу оправу (складної роботи або з викорис-

танням дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорого-
цінного каміння);

 – дуже високо оцінені або ціна не складена (“безцінні”)

Призначені для колекціонування. Поповнюють 
музейні та приватні колекції

*із наведеного ряду експерт обирає тільки ті характеристики, які притаманні гемі, що оцінюється.

ДОсЛіДЖеннЯ і рОЗрОБки
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та за допомогою лупи для визначення якості різьблення, тематики 
сюжету, рівня художнього виконання, методу виготовлення, техніки 
виконання, наявності тріщин і сколів, свідоцтв авторства, глибини різь-
блення, особливих якостей геми. також потрібно виміряти точні роз-
міри об’єкта та зробити експертизу матеріалу, з якого створено ге-
му.

Другий етап експертизи є найбільш складним та трудомістким, він 
потребує багато уваги та досвіду. у складних випадках для цього 
необхідно зібрати думки різних фахівців (істориків, мистецтвознавців, 
археологів, професійних різьбярів) та задокументувати їх. Збирається 
інформація про тиражованість, авторство, можливу причетність до іс-
торичних подій та особистостей, рівень визнання виробу, рівень ви-
знання автора, школи або фірми, причетність до пам’яток історії та 
культури, причетність до відомих колекцій та інші дані про історію 
створення геми.

Після проведення експертизи фахівець підходить до визначення 
оціночної вартості виробу. у разі використання методу порівняльного 
аналізу продажів проводиться дослідження ринкових цін на подібні, 

вже продані, геми. Порівнюються їх показники та визначається оці-
ночна (ринкова) вартість виробу шляхом коректування цін угод, 

які вже відбулися. наприкінці складається експертний висновок, 
в якому фіксуються результати експертизи та оціночна вар-
тість геми. 

у серії наступних публікацій ми перейдемо до детального 
роз’яснення значення вищенаведених показників та порядку 
експертної оцінки гем.

research anD DeVeloPMenT
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Книга написана за регламентом навчальної 
програми курсів експертів-оцінювачів при 
Державному гемологічному центрі України. 
Розглянуті основні питання ідентифікації, 
загальної класифікації, наукової атрибуції, 
визначення якісних характеристик і прогнозування 
вартості культурних цінностей.

 Подані практичні рекомендації щодо 
визначення споживчої цінності та базової вартості 
пам’яток культури; описані критерії та методика 
обрахування їх оціночної вартості, а також 
представлена добірка стислих нарисів з історії 
окремих видів пам’яток культури. Для опанування 
навичками практичної експертизи запропоновані 
численні приклади атрибуції й оцінки пам’яток 
культури різних видів.

Видання розраховане на широкий 
загал працівників музеїв, колекціонерів, 
аукціоністів та підприємців, зайнятих у сфері 
торгівлі антикварними речами, а також 

рекомендоване для повсякденного використання у роботі працівниками митних служб і 
уповноваженими посадовими особами Міністерства культури і туризму України.

ДОсЛіДЖеннЯ і рОЗрОБки

№ 3 (57) вересень 2009кДк

До Вашої уваги !!!

Державний гемологічний центр України запрошує слухачів на 
одноденні учбові семінари за темами:

♦ „Коштовне каміння”;
♦ „Основи експертної оцінки культурних цінностей із 
вмістом природного каміння”;
♦ „Основи експертної оцінки готових виробів із каміння”.
Детальну інформацію щодо проведення семінарів можна 
дізнатися за тел./факс 8 (044) 492-93-20, тел. 8 (044) 495-54-85.

Контактні особи: 

Рещенко Лариса Олександрівна, 
Татарінцева Катерина Володимирівна.
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Г іпс – добре відомий мінерал, 
різні форми якого з давніх-
давен використовували для ви-

робництва амфор, ваз, світильників, 
посмертних масок, барельєфів та ін. 
у наш час сфера його застосування 
ще більше розширилась. Звичайно 
розрізняють три різновиди гіпсу: 
звичайний гіпс, селеніт та алебастр. 
Звичайний гіпс після переробки ви-
користовують у будівництві, медици-
ні та інших областях промисловості, 
а алебастр і селеніт застосовують 
переважно для різьблення, декора-
тивного оздоблення та виготовлен-
ня художніх виробів.

Гіпс (СаSO4 ·2Н2О) належить до 
класу сульфатів, утворює кристали 
моноклінної сингонії, що мають плас-
тинчасту, стовбчасту або волокнисту 
форму, безбарвний, коричневий, 
медово-коричневий, білий, сірий, 
червоний кольори, досконалу спай-
ність (010), твердість за шкалою Мо-
оса 1,5–2, питому вагу 2,3 г/см3, 
блиск шовковистий, перламутровий, 
показник заломлення 1,523.

в україні існують досить великі 
родовища гіпсу на сході та заході 
країни, в межах зчленування східно-
Європейської платформи з Прикар-
патським прогином, які пов’язані з 

міоценовими гіпсами (баденський 
ярус). внаслідок порівняно високої 
(до 4 г/л) розчинності гіпсу у воді 
тут сформувались і унікальні при-
родні об’єкти – карстові печери, 
якими ми по праву можемо пиша-
тись. у тернопільській області зна-
ходяться найдовші у світі гігантські 
гіпсові печери-лабіринти – це пече-
ра Оптимістична (~ 220 км) і печера 
Озерна (~ 128 км), також на 
Придністров’ї та Поділлі відомо ба-
гато печер, менших за розміром 
(млинки, кришталева, вертеба, Бу-
ковинка, атлантида, Джуринська, 
ювілейна та ін.), безліч понор та 

В.м. СурОВА, ДГцу

УДК 551.44.4 В статье кратко описаны часто встречаемые 
формы кристаллов гипса и кальцита, которые находят в пещерах-
лабиринтах Западной Украины.

Frequently met forms of gypsum and calcite crystals found in 
labyrinth caves in the western Ukraine are briefly described in the 
article.

Дослідження гіпсових
форм у печерах

П р и к а р п а т т я
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вирв всмоктування, що мають шанс 
перетворитися на входи до нових, 
ще невідомих великих печер-
лабіринтів. вивчення печер знахо-
диться на перетині науки карстоло-
гії та спелеології – цілеспрямованої 
практичної діяльності по вивченню 
підземних порожнин, тобто є інте-
грованою міждисциплінарною 
науково-практичною дослідницькою 
діяльністю. у нашій країні існує ба-
гато спелеологічних клубів та три 
великі організації, що займаються 
вивченням цих природних об’єктів: 
український інститут спелеології та 
карстології нан україни, українська 
спелеологічна асоціація (уса) та 
Західно-українська регіональна 
спілка горизонтальної спелеології 
(Зур сГс).

Ця стаття не ставить за мету 
розгляд печерних порожнин як ро-
довищ напівдорогоцінного, колек-
ційного каміння або як екскурсійних 
об’єктів, а прагне дати уявлення 

Фото 2. Прошарки селеніту

Фото 3. Зонально забарвлені кристали

Фото 1. «Плафон» з вторинними кристалами гіпсу

 «Кам’яна скринька», 
печера Оптимістична



12 PDs№ 3 (57) september 2009

research anD DeVeloPMenT

унікальними і неповторними, що не 
мають аналогів на відомих родови-
щах, але при недбайливому став-
ленні легко можуть бути знищені. 
історія знає безліч прикладів, коли 
видобуток корисних копалин у пече-
рах призводив до часткового або 
повного знищення цих унікальних 
об’єктів природи. наприклад: де-
кілька унікальних печер хребта 
кугітанг-тау (туркменістан), які не 
поступались за своєю красою відо-
мій печері lechuquilla у сШа, були 
повністю знищені під час варвар-
ського видобутку мармурового онік-
су підприємством «Паміркварцса-
моцвіти».

Первині мінеральні утворення 
представлені звичайним полікрис-
талічним гіпсом (материнська поро-
да), гніздами первинного («плафо-
ни», або «мар’їне скло») прозорого 
гіпсу. іноді ці «плафони», в свою 
чергу, можуть бути субстратом для 
росту вторинних кристалів гіпсу 
(фото 1).

також до первинних утворень 
відносять і волокнистий різновид 
гіпсу – селеніт, що утворюється у 
прошарку автохтонних бентоніто-
вих глин у середині пачки гіпсу 
(фото 2). але ці прошарки мають 
незначну потужність (до 2 см) і 
практичного значення не мають.

вторинні мінеральні утворення 
переважно представлені гіпсом, і 
лише у тих місцях, де печерні по-
рожнини в середині гіпсового шару 
досягають підошви хемогенних вап-
няків (ратинська верства), за умови 
надходження інфільтраційних або 
конденсаційних вод ми можемо спо-
стерігати вторинні кальцитові утво-
рення.

вторинні кристали гіпсу загалом 
утворюють чітко локалізовані скуп-
чення у нижніх та середніх частинах 
ходу, під карнизами, зрідка утворю-
ючи суцільний килим на всю висоту 
стінки. найбільш поширені у пече-
рах кристали таблитчастої, призма-
тичної та стовбчастої форм, для 
яких характерне двійникування 

Фото 5.  Голки гіпсу

про унікальні природні утворення, 
де гіпс та інколи кальцит характери-
зуються великим різноманіттям як 
вторинних, так і первинних міне-

ральних форм. вони, немов унікаль-
ний витвір мистецтва, захоплюють і 
вражають уяву багатьма різноманіт-
ними формами кристалів, інколи 

Фото 4. «Гіпсовий сніг» 
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«ластівчин хвіст». розмір їх звичай-
но декілька сантиметрів, але деякі 
кристали досягають 10 см, в окре-
мих випадках навіть перевищують 
півметра. в печері Озерній, у різних 
районах, часто трапляються зональ-
но забарвлені кристали (фото 3), 
при вивчені яких у шліфах спостері-
галось розчинення граней криста-
лів, що свідчить про зміну умов 
(підняття води та затоплення гале-
рей), при цьому відбувалось оса-
дження глинистих часток, а згодом 
умови знову змінювались і ріст 
кристалів продовжувався. 

Досить часто, особливо в нових 
рай онах, можна бачити скупчення 
мілких роз’єднаних кристалів гіпсу 
голчастої форми, що носять назву 
«печерний», або «гіпсовий сніг» 
(іній). розміри кристалів становлять 
від кількох десятих часток міліметра 
до кількох міліметрів. При мікроско-
пічному вивченні і .  турчинов 
(1993 р.) установив, що вони скла-
даються з мікроскопічних радіально-
проме нистих агрегатів кристаликів 
гіпсу. Більш крупні мають таблит-
частий вид. скупчення «снігу» ма-
ють досить чіткі межі і завжди ви-
тягнуту в плані форму, утворюючи 
стежки, що можуть простягатись на 
декілька метрів. іноді вони покрива-
ють обвальні брили або пагорби з 
глини, при цьому створюється вра-
ження, що в середині печери ви-
сяться гори із засніженими верши-
нами (фото 4).  

також дуже цікавими є тонкі ко-
нусоподібні голки гіпсу, які можуть 
досягати декількох десятків санти-
метрів у довжину (фото 5). 

трапляються і радіально-про ме-
нисто орієнтовані зростки білосніж-
них голчастих кристалів, які отри-
мали назву «печерних їжачків» 
(фото 6), вони можуть досягати де-
кількох десятків сантиметрів у діа-
метрі. 

іноді навіть складається вражен-
ня, що серед темряви печери роз-
цвіли квіти. Ці незвичайні квіти ма-
ють назву «антоліти» (фото 7) і 

Фото 6. «Печерні їжачки»

Фото 7. Антоліти 

складаються з досить тонких, нитко-
подібних кристалів гіпсу, які розвер-
таються, немов пелюстки квіток. 
вважається, що їх ріст обумовлений 
витискуванням порової води. Зазви-

чай їх розмір рідко перевищує 
1–3 см. у свій час великими (понад 
5 см) антолітами славилась печера 
атлантида, і ці кам’яні квіти отрима-
ли назву «атлантинітів», але на сьо-
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годнішній день вони повністю зни-
щені.

кальцитові та арагонітові утво-
рення у Подільських печерах досить 
різноманітні, але невеликі за пло-
щею розповсюдження і пов’язані з 
малопотужною товщею вапняків 
(ратинська верства), що залягають 
вище гіпсів. тут зустрічаються ста-
лактити та сталагміти (фото 8) бу-
рого, червоно-бурого, жовто-
медового та буро-чорного кольорів. 
розмір їх від декількох сантиметрів 
до метра. іноді вони мають вигляд 
каскадоподібних натеків (фото 9).

карбонатні (кальцито-сидеритові 
[5]) натічні медово-жовті, буршти-
нові, буруваті нальоти мають назву 
“печерний оксамит” (фото 10), утво-
ри лись вони шляхом розкриста-
лізації кальциту та арагоніту і 
вкривають площу з характерним 
розміром від декількох сантиметрів 
до декількох метрів.

Дуже рідко, але можливо зустріти 
і геліктити (фото 11) – це печерні 
утворення, що нагадують сталактит, 
але дивовижно зігнуті, розгалужені 
та викручені. Загалом, це невеликі 
утворення розміром не більше 
декількох сантиметрів, але у печері 
Оптим іс тичн ій  зус тр ічаються 
геліктити розміром до 10 см і 
більше.

іноді кристали гіпсу можуть 
вкриватись карбонатним нальотом 
(фото 12) за умови відслонення та 
розчинення над ними вапняків, і 
згодом у них є шанс перетворитись 
на кальцитовий натік.

іноді у печерах зустрічаються 
«кам’яні скриньки», де природа, як 
геніальний майстер, зібрала у не-
великому гроті різні за складом, 
розміром, формою «кам’яні квіти», 
гармонійно поєднав їх. Однією з та-
ких скриньок є частина галереї у 
печері Оптимістичній (фото на по-
чатку статті), де поєднані різні вто-
ринні гіпсові утворення з різнома-
нітними карбонатними утворення-
ми.

Фото 8. Сталактит 

Фото 9. Каскадоподібний натік
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тут описані лише основні вто-
ринні та первині утворення, що 
зустрічаються у гіпсових печерах 
Поділля. але вони і досі прихову-
ють багато таємниць, і багато ще 
нових форм, різновидів та нових 
мінералів можуть бути виявлені у 
цих природних скарбницях. на 
утворення цих дивовижних форм 
природа витратила багато часу, і 
кожна з них є феноменом. тому 
важливо пам’ятати, що печери є 
складним, тонким і водночас дуже 
вразливим середовищем, яке лег-
ко можна знищити або розграбу-
вати, але неможливо заново від-
творити. Як не прикро, та навіть 
кілька років неконтрольованої або 
надмірної турис тично-рекреацій-
ної експлуатації таких печер здат-
ні необоротно, назавжди спотво-
рити їх.

фотографії: удовіченко в., 
Остапенко О., науменко Є., 
Богаченко-мішевський О.
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Фото 10. «Печерний оксамит»

Фото 11. Геліктити 
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у першій частині даної роботи були розглянуті відомі класифі-
кації природного напівдорогоцінного та декоративного камін-
ня, зокрема, класифікація, прийнята в україні [9]. висунуто 

припущення про те, що об’єктивними показниками, що характери-
зують природне каміння даних груп, можуть бути ті, які визначають 
його оброблюваність (енергоємність і трудомісткість обробки) [2].

наявна на сьогодні інформація не є достатньою для пояснення, 
за допомогою яких саме чинників формуються ті чи інші власти-
вості природного каміння. При цьому відомо, що певну роль у 
формуванні цих властивостей грають умови утворення природно-
го каменю (температура, тиск, час утворення), взаємодія каменю, 
що утворився, із зовнішнім середовищем, вид каменю (мінерал 
або гірська порода), вид мінералу (монокристал або полікристал), 
мінералогічний та хімічний склад каменю і деякі інші.

Прийнята в україні методика досліджень властивостей при-
родного напівдорогоцінного та декоративного каміння передба-
чає визначення різних показників для цих груп каменю.

комплекс властивостей, який вивчають у напівдорогоцінного 
каміння, визначається відповідно до методичних рекомендацій по 
їх діагностиці і експертизі [2]. 

До основних властивостей групи напівдорогоцінного каміння від-
носять наступні: твердість за шкалою мооса, щільність, спайність, 

Оброблюваність 
природного каміння – 
об’єктивна основа його класифікації

UsinG anD DesiGn

Частина 2. Фізико-механічні властивості 
напівдорогоцінного та декоративного каміння
В.В. ПеГлОВСьКий, кандидат технічних наук
В.і. СиДОрКО, доктор технічних наук 
В.н. ляхОВ, інженер 
О.м. ПОтАлиКО, інженер
науково-технологічний алмазний концерн «алкон»  
нан україни

УДК.679.8. Рассмотрены основные свойства, 
диагностируемые в группах полудрагоценных и 
декоративных камней. Выбраны те из них (прежде 
всего – прочностные свойства), которые оказывают 
наибольшее влияние на энергоемкость и трудоем-
кость обработки природных камней.

The basic properties diagnosed in groups of semiprecious 
and decorative stones are considered. Those are 
chosen from them (first of all strength properties) which 
the greatest impact on power consumption and labour 
input of processing of natural stones make.



17кДк № 3 (57) вересень 2009

викОристаннЯ та ДиЗаЙн

злам, форми виділення (структура), сту-
пінь прозорості, рефракція і двозалом-
лення. визначення даних властивостей 
зумовлює використання спеціального 
діагностичного устаткування: рефракто-
метрів, полярископів, вагів гідростати-
чного зважування і т. ін. [1].

Окрім перерахованих властивос-
тей, існують показники якості, за яки-
ми проводиться оцінка напівдорогоцін-
ного каміння. До них відносять: про-
свічуваність, насиченість кольору, роз-
міри бездефектних областей, вклю-
чення другорядних мінералів, тріщину-
ватість, наявність малюнка, поліхром-
ність, контрастність малюнка, розміри 
текстуроутворюючих елементів та ін.

необхідно відмітити, що деякі з да-
них груп природного каміння є природ-
ними мінералами. До них відносять, на-
приклад, гематит, гетит, опал, кварц, 
аметист, халцедон, нефрит, жадеїт, 

кальцит, арагоніт, доломіт та ін. мінера-
ли – однорідні природні неорганічні спо-
луки, що мають певні постійні фізичні 
властивості та хімічний склад [3].

Переважна більшість видів декора-
тивного та напівдорогоцінного природно-
го каміння є гірською породою (граніти, 
лабрадорити, габро, мармури, мармуро-
ві онікси, яшми, серпентиніти, обсидіани 
та ін.). Гірські породи – агрегати одна-
кових або різних мінералів, які утворю-
ють геологічні тіла значних розмірів [3].

Основними властивостями, що ха-
рактеризують гірські породи, прийнято 
вважати: мінералого-петрографічні ха-
рактеристики, декоративність, щіль-
ність та пористість, водопоглинання, 
поріг міцності при стисканні і знижен-
ня його при стисканні у водонасичено-
му стані, міцність на розтягування і 
згинання, опір ударним навантажен-
ням, стираність, мікротвердість, моро-

зостійкість, кислотостійкість, солестій-
кість, тріщинуватість, можливість при-
ймати поліровку та деякі інші [6].

Для визначення даних властивос-
тей також застосовують спеціальне 
устаткування, наприклад, розривні ма-
шини [7], а в деяких галузях промис-
ловості, зокрема у вугледобувній, ви-
значається значне число спеціальних 
показників, що характеризують влас-
тивості гірських порід.

Дослідження властивостей природ-
них каменів цих двох груп ставить пе-
ред собою завдання розподілити їх 
види за енергоємністю та трудоміст-
кістю обробки.

із всього різноманіття властивос-
тей [2], які діагностуються у напівдо-
рогоцінного каміння (у більшості своїй 
мінералів), показниками, що вплива-
ють на процеси їх алмазної обробки 
(оброблюваність), є твердість за шка-
лою мооса (Тм) і щільність (ρо), які ви-
значаються відповідно до методик [1].

твердість – властивість матеріалу 
чинити опір при місцевих контактних 
руйнуваннях або крихкому руйнуванні 
у поверхневому шарі [3]. Цей опір ре-
човини зовнішній механічній дії для 
природних мінералів і гірських порід 
визначається по методу, запропонова-
ному німецьким мінералогом фрідрі-
хом моосом, шляхом порівняння твер-
дості поверхні досліджуваного матері-
алу з твердістю поверхні ряду еталон-
них матеріалів, твердість яких відома. 

Щільність − маса одиниці об’єму 
речовини, що вважається фізичною 
величиною. Проте для природних ка-
менів під щільністю ми маємо на увазі 
їх середню щільність, оскільки біль-
шість з даних природних каменів є 
гірськими породами, тобто конгломе-
ратами різних мінералів, що характе-
ризуються неоднорідністю свого скла-
ду і властивостей, а крім того, мають 
пори, тріщини і т. ін. [3].

у таблиці 1 представлені дані про 
твердість деяких видів природного на-
півдорогоцінного каміння за шкалою 
мооса та їх щільність. Дані наведені в 
порядку зростання твердості.

таблиця 1.

твердість за шкалою мооса і щільність 
деяких видів  напівдорогоцінного каміння

№
з/п

найменування каменю.
 родовище. Країна

твердість за 
шкалою мооса

Тм , відн. од.

Середня
щільність 
ρо , г/см3

1 флюорит. Чибаргатське. узбекистан 3,5 − 4,0 3,10 − 3,20

2 Лиственіт. Ленінське. росія 3,5 − 4,0 2,50 − 2,70

3 малахіт. високогірське. росія 3,5 − 4,0 3,75 − 3,95

4 серпентиніт. Чусовське. росія 3,5 − 4,0 2,20 − 2,90

5 Офіокальцит. росія 3,5 − 4,0 2,50 − 2,70

6 Чароїт. мурунське. росія 5,0 − 5,5 2,54 − 2,68

7 Обсидіан. вірменія 5,0 − 5,5 2,30 − 2,60

8 амазоніт. Гора Плоска. росія 6,0 − 6,5 2,56 − 2,58

9 Порфір. Шавасайське. узбекистан 5,5 − 6,5 2,58 − 2,65

10 родоніт. алтин-топканське. таджикистан 5,5 − 6,5 3,40 − 3,70

11 Яшма. маломуйнаковське. росія 6,0 − 6,5 2,58 − 2,91

12 Яшма. калканське. росія 6,0 − 6,5 2,58 − 2,91

13 нефрит. кольське. росія 6,0 − 6,5 2,90 − 3,10

14 нефрит. східно-сибірське. росія 6,0 − 6,5 2,90 − 3,10

15 Жадеїт. верхньоусурійське. росія 6,5 − 7,0 3,20 − 3,50

16 скам’яніле дерево. коркинське. україна 6,0 − 7,0 2,58 − 2,64

17 кварцит. Овруцьке. україна 6,0 − 7,0 2,50 − 2,67

18 кремінь. Онезьке. росія 6,0 − 7,0 2,42 − 2,60

19 Халцедон. тас-калганське. узбекистан 6,5 − 7,0 2,58 − 2,64

20 Халцедон. Джамбульське. узбекистан 6,5 − 7,0 2,58 − 2,64
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властивості декоративного при-
родного каміння, що мають відно-
шення до їх оброблюваності, визна-
чаються такими основними фізико-
механічними показниками [6]: поро-
гом міцності при одноосному стис-
канні (Rсж), середньою щільністю 
гірської породи (ρо) та стираністю 
(G). вказані властивості природного 
декоративного каміння визначаються 
відповідно до методик [7]. у таблиці 
2 приведені дані по цим фізико-
механічним властивостям для деяких 
видів декоративного природного ка-
міння, що добувається в україні.

Приведений вище показник сти-
раності (G) є ваговою продуктивнос-
ті шліфування каменю з використан-
ням вільного, багато разів змінюємо-
го абразиву (карбіду кремнію або 
кварцового піску) без застосування 
змащувально-охолоджувальної ріди-
ни (ЗОр), тобто є технологічним по-
казником іншого виду процесу об-
робки каменю, що не має безпосе-
реднього відношення до алмазного 
шліфування і надалі нами не розгля-
дається.

Деякі автори, окрім вказаних по-
казників, вважають за необхідне ха-
рактеризувати гірські породи за по-
казником мікротвердості (твердості 
за вікерсом) або за склерометрією 
[5]. визначення цього показника про-
водиться з використанням приладу 
мікроскопу-мікротвердомеру (Пмт-3), 
відповідно до методики [6], при цьо-
му як індентор використовується ал-
мазна ромбоподібна піраміда з ку-
том при вершині 136 градусів, при 
навантаженні 1 ± 0,05 н або 
0,5 ± 0,025 н залежно від досліджу-
ваного матеріалу.

у таблиці 3 приведені дані, що до-
зволяють зіставити мікротвердість та 
твердість за шкалою мооса.

і хоча вважається, що мікротвер-
дість даних видів каменів обмежу-
ється твердістю кварцу (12,5 ГПа), в 
деяких природних каменях (яшмах, 
кварцитах) зустрічаються області, 
значення мікротвердості в яких мо-
же сягати 13–18 ГПа.

таблиця 2.

Основні фізико-механичні властивості 
декоративного каміння з родовищ україни

№
з/п

Гірська порода. 
родовище

Середня 
щільність 
ρо, г/см3

міцність при 
стисканні 
Rсж, МПа

Стираність
G, г/см2

1 мармур. Біюк-Янкойське 2,69 128  − 

2 мармур. кам’янельське 2,66 − 2,69 80 − 140 0,93 − 1,29

3 мармур. новоселицьке 2,68 − 2,68 108 − 153 1,84 − 2,77

4 мармур (брекчія). Зіброволузьке 2,63 − 2,88 91 − 128 0,52 − 1,33

5 Габро. сліпчицьке 2,97 135 − 197 0,45 − 0,69

6 Лабрадорит. кам’яна Піч 2,53 − 2,64 55 − 77 0,11

7
Лабрадорит. турчинське. 
новий Бобрик

2,68 252 0,26

8 Лабрадорит. Головинське 2,84 99 − 154 0,42 − 0,59

9 Граніт. Янцівське 2,64 150 − 250 0,17

10 Граніт. софіївське 2,57 − 2,75 101 − 153 0,5

11 Граніт. Гайворонське 2,58 − 3,20 157 − 333  − 

12 Граніт. Жежелівське 2,72 204 − 217 0,28 − 0,39

13 Граніт. корсунь-Шевченківське 2,57 − 2,67 100 − 154  − 

14 Граніт. Олександрівське 2,64 270 − 280 0,15

15 Граніт. коростишівське 2,60 227 0,18

16 Граніт. корнинське 2,74 156 0,48

17 Граніт. Лезниківське 2,64 217 − 270  − 

18 Граніт. крошнянське 2,66 150 − 200 0,39

19 Граніт. Омелянівське 2,68 128 − 145 0,22

20 Граніт. Ольшаницьке 2,66 230 0,23

таблиця 3.

твердість за шкалою мооса і мікротвердість 
деяких видів природного каміння

Група 
твердості

твердість за шкалою 
мооса ТМ, відн. од.

мікротвердість 
(за Вікерсом) H, ГПа

камені м’які та середньої твердості 3 − 5 1,8 − 5,5

тверді камені 6 − 7 8 − 12,5

викОристаннЯ та ДиЗаЙн
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таким чином, можна вважати, 
що основними фізико-меха нічни-
ми властивостями, загальними 
для даних груп каменів, що без-
посередньо впливають на їх об-
роблюваність (енергоємність, тру-
домісткість), є: твердість за шка-
лою мооса (Тм), межа міцності 
при одноосному стисканні (Rсж), 
мікротвердість (H) та середня 
щільність породи (ρо).

серед цих фізико-механічних 
показників природного каміння 
перші три (Тм, Rсж, H) безпосе-
редньо характеризують власти-
вості їх міцності. міцність – влас-
тивість матеріалів сприймати ті 
або інші силові дії за певних умов 
і у певних межах [3].

Щільність (ρо), як вказувалось 
вище, не будучи фізичною вели-
чиною для гірських порід (конгло-
мератів полікристалічних систем), 
є лише одним з показників якос-
ті матеріалу (каменю) [8].

виходячи з викладеного, мож-
на стверджувати, що основні по-
казники, які характеризують об-

роблюваність (енергоємність та 
трудомісткість обробки) природ-
ного каміння даних груп, пов’язані 
з вибраними показниками міцнос-
ті та якісними властивостями цих 
каменів:

 Q, N = f (ТМ, ρо, Rсж, H)

таким чином, дослідження 
оброблюваност і  р ізних видів 
природного каміння разом з ви-
вченням їх фізико-механічних 
властивостей та хімічного скла-
ду створить основу для досто-
вірного визначення технологі-
чних параметрів (продуктивнос-
ті, трудомісткості, енергоємнос-
ті) обробки каменю та виготов-
лення виробів з нього в каме-
необробному виробництві.

викОристаннЯ та ДиЗаЙн
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Огранка – 
               перш за все!
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Зовсім просто примусити ви-
робників заговорити, а ди-
зайнерів замислитися, як на-

дати каменю нову огранку?
але який процес є першим за 

огранювання та скільки ж він три-
ває?!

світ дорогоцінного каміння 
може бути досить консервативним 
у порівнянні з іншими індустріями, 
проте торгівля огранованими доро-
гоцінними вставками вимагає змін, 
адаптації і постійного виробництва 
нової продукції, ставлячи за мету 
зберегти постійних покупців і залу-
чити нових клієнтів.

Погодьтеся, класичні огранки 
дорогоцінних каменів мають всім 
знайомі форми: круг, овал, маркіз, 
октагон, квадрат, трикутник, багет. 
а число граней у таких формах є 
критерієм для розкриття блиску і 
оптичних властивостей каменів. 

викОристаннЯ і ДиЗаЙн
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Природні грані каменів рідко бу-
вають досконалими, винятком є 
грані дуже малих кристалів. а ось 
унікальні розміри кристалів, які 
сягають кількох сантиметрів, – це 
дійсно велика рідкість.

англійський мінералог початку 
ХХ століття Г. сміт стверджував: 
“краса, довговічність, рідкісність 
– таки три головних достоїнства 
справжнього дорогоцінного ка-
міння”. Як можна з цим не погоди-
тись?!

Якщо колір і дефектність на-
лежать дорогоцінному камінню 
від природи, то огранка – це про-
яв майстерності ювеліра. тому за-
вдання майстра зберегти унікаль-
ні розміри таких каменів, навіть під 
час звичайного способу обробки 
– шліфування, щоб камінь не за-
лишився “мертвим”, його внутріш-
нє життя та “гра” розкриваються 
конструктивним втручанням рук 

майстра і любові творця навіть без 
класичних граней.

Щоб увиразнити читання, роз-
глянемо малюнки.

Зверніть увагу на подовжену 
форму аквамарина вагою 252,44 
карата. відомо, що великі криста-
ли аквамаринів знаходять доволі 
часто і найчастіше вони бувають 
прозорими. але, погодьтесь, як 
майстерно ювелір додав штихи по 
каменю, щоб характерні найтонші 
пусті канальці (голкові вкраплен-
ня) посріблилися світловим ефек-
том через увесь камінь.

а в центральній зоні аквамари-
на вагою 105,28 карата вишукано 
підкреслені тверді вкраплення бі-
лого кольору, які інколи зустріча-
ються і мають назву “хризантеми” 
або “сніжні значки”, – саме вони є 
діагностичними ознаками аквама-
рину. Природно розмістившись у 
центрі каменя, вони додали йому 
ще більшої краси та загадкової 
величі.

Щодо ювелірних прикрас, по-
дивіться, як природний колір та зо-
внішня форма кристалів турмаліну 
підкреслюють природну красу жін-
ки (див. фото: підвіс з п’яти турма-
лінів вагою 59,44 карата).

а у каблучці з турмаліном ва-
гою 28,79 карата на перший по-
гляд здається, що грані грубо зняті 
з поверхні, але вони додають каме-

ню авангард-
ного стилю та 
примушують 
п і д к л ю ч и т и 
фантазію і са-
мому зробити 
висновок, на 
що він схожий.

спостерігаючи 
за новими тенденціями в ювелірній 
моді, вивчаючи та аналізуючи під-
хід дизайнерів щодо виготовлення 
нових шедеврів, у мене складається 
мозаїчна картинка сюжетів ювелір-
них прикрас, що є втіленням радості 
в нашому житті. тому я хочу побажа-
ти: “вперед, сміливіше, дорогі наші 
дизайнери 
та ювелі-
ри!” Огран-
ка – перш 
за все у ви-
готовленні 
шедеврів. 

Фото з виставки 
“INHORGENTA 2009”, Мюнхен
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Как натуральный материал брусчат-
ка из природного камня имеет ряд 
веских преимуществ перед другими 
современными материалами. Благо-
даря своим уникальним природным 
свойствам, эстетическому совершен-
ству и экологической безопасности 
она на протяжении веков находит 
широкое применение в строитель-
стве дорог, улиц, площадей.

As natural material paving stone 
from natural stone has a row deep 
advantage over other modern material. 
Due to its unique natural characteristic, 
the aesthetic perfection and ecological 
safety she on length of the ages finds 
broad using in construction of the roads, 
streets, areas.

Олег ГеЛета,
кандидат геологічних наук
вадим ЛЯШОк

Вироби з 
декоративного 
каміння: брущатка

Для брукування тротуарів і проїж-
джих частин вулиць, площ, їх ре-
конструкції в історичних частинах 

міст останнім часом все більше застосо-
вується брущатка з декоративного камін-
ня. вироби для мостіння вулиць природ-
ним камінням почали використовувати 
ще з прадавніх часів. Правителі імперій 
та могутніх держав завжди надавали 
пріоритети будівництву та облаштуван-
ню доріг і використовували для цього пе-
реважно природні матеріали — деревину 
або камінь. Однак, як показала тисячо-
літня практика, найкращим матеріалом 
є кам’яна брущатка, яка у дорожньому 
будівництві використовується й донині. 

у давнину дороги мостили валуна-
ми – натуральними каменями, які мають 
природну овальну форму. недоліком 
валунів є те, що вони мають абсолютно 
різну форму, через яку їх було складно 
припасувати щільно один до одного. 
тому процес мостіння тривав дуже дов-
го, а покриття виявлялося недовгові-
чним. Згодом почали обтісувати каміння 
або розколювати великі брили, видобу-
ті з моноліту, на окремі фрагменти. За 
свідченнями, які дійшли до наших часів, 

у середині iii ст. до н. е. у стародавньому 
римі брукування доріжок і тротуарів ви-
конувалося брущаткою, виготовленою з 
туфу, вапняку, мармуру. в європейсько-
му містобудуванні й до сьогодні всюди 
використовується брущатка з декора-
тивного каміння. 

на території сучасної україни бру-
кування вулиць у великих містах по-
чали робити 100-200 років тому. серед 
небагатьох українських міст, де здав-
на вулиці та площі мостили природ-
ним камінням, можна виділити Львів, 
кам’янець-Подільський, мукачево, ужго-
род, Чернівці, київ. 

у Львові на площі ринок перша бру-
ківка з’явилася у 1496 році (приблизно 
тоді Христофор колумб відкрив амери-
ку). вона була з пісковику та вапняку. 
Ймовірно, що її виробляли з відходів 
будівництва, яке вели в ті роки на пло-
щі. можливо також, що її спеціально ко-
лоли, бо вона має неправильну форму. 
у 1601 році у Львові з’являються перші 
згадки про тротуар, що був викладений 
навколо площі ринок перед будинками 
гладко тесаним камінням. Більш масово 
брукувати вулиці у Львові почали тоді, як 
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місто стало столицею провінції у складі 
австрійської монархії. спочатку бруку-
вання проходило мляво, однак наприкінці 
XiX ст. темпи зросли. Після викладення 
брущаткою площі ринок (за свою історію 
площа ринок брукувалася багато разів) 
почали брукувати деякі магістральні ву-
лиці, зокрема Городоцьку. кам’яну бру-
щатку для цього привозили зі сколе. 
на площі ринок і досі можна побачити 
брущатку кількох типів: великорозмірну 
та дрібну базальтову брущатку, гранітну 
брущатку і тротуарні плити з пісковику та 
штучного каменю.

Брукування Хрещатика у києві в 
ХіХ ст. пов’язане із намаганнями міської 
влади утримати проїзну частину вулиці у 
належному стані. З 1827 року Хрещатик 
вимощували звичайною брущаткою. а у 
1874 році було використано удвічі дорож-
чі гранітні плити. таке покриття тримало-
ся у нормальному стані понад 10 років і 
довело своє право на застосування. При 
цьому біля фастова та кременчука були 
знайдені великі поклади цього граніту, 
що здешевлювало роботи. у 1889 році 
було заплановане чергове брукування 
Хрещатика у зв’язку з прокладанням під 
ним великої водозливної труби. тогочас-
ним міським головою було запропонова-
но використати для мостіння вікові дуби 
або соснові пеньки з Пущі-водиці. такі 
матеріали використовувались у Парижі, 
Берліні та Петербурзі, проте це визна-
ли передчасною для києва розкішшю і 
вирішили обійтися звичайним гранітом. 
але через природну крихкість граніту, 
що був використаний, вже у 1890 році 
цю брущатку було замінено на нову. 
у подальшому у 1896 та 1905 роках на 
Хрещатику проводились чергові заміни 
гранітної брущатки. наступне брукуван-
ня відбулося у 1911 році, тоді воно вико-
нувалось не на бетонну основу, а на шар 
піску, причому прогалини між брусками 
каміння заливалися смолою, а не це-
ментним розчином. Для київських доріг з 
нестійким ґрунтом і великим ухилом бру-
щатка й досі є ефективним матеріалом 
для брукування – нею вимощені андрі-
ївський, володимирський, Подільський 
узвози, ділянки великої васильківської, 
володимирської, Прорізної та багатьох 
інших вулиць.

Брущатка з декоративного камін-
ня – це вироби з гірської породи, що ма-
ють паралелепіпедну форму з лінійними 
розмірами граней від 50 мм до 300 мм,  
жодний плановий розмір яких, як прави-
ло, не перевищує товщину більше, ніж 

удвічі. мінімальна номі-
нальна товщина брущатки 
становить 50 мм. По верх-
ній грані вона може бути 
квадратна або прямокутна. 
Брущатка з квадратною 
верхньою гранню зазвичай 
має форму куба або пере-
вернутої усіченої піраміди 
з рівнобіжними прямокут-
ними верхньою і нижньою 
підставами, перпендику-
лярними осі. Брущатка у ви-
гляді пря мокутних 
па ра лелепіпедів 
допускається при 
виготовленні на 
механізованому 
виробництві.

Застосовуєть-
ся брущатка для 
мостіння міських 
площ, вулиць, 
трамвайних шляхів, міських автомобіль-
них доріг, тротуарів, паркових доріжок 
тощо. 

Як правило, для виготовлення бру-
щатки використовують міцні гірські породи 
– граніт, габро, лабрадорит, базальт, квар-
цит, пісковик та ін. Брущатка, виготовлена 
з граніту (у даному випадку розуміються 
усі гранітоїди та подібні за властивостями 
до них інші гірські породи – власне граніт, 
гранодіорит, граносієніт, мігматит, чарно-
кіт, ендербіт та ін.), за здатністю протисто-
яти атмосферним процесам вивітрювання, 
циклам температурних перепадів, тиску, 
вібрації, ударним навантаженням, стира-
ності перевер-
шує будь-які 
інші природні 
будівельні ма-
теріали. Зна-
чення цих ха-
рактеристик 
останнім ча-
сом багатора-
зово зросло, 
адже сучас-
ний стан на-
вколишнього 
сере довища 
значно підси-
лює процеси 
вивітрювання, 
що руйнують 
не тільки тра-
диційні буді-
вельні мате-
ріали, але й 

матеріали з природного каменю. 

Для виробництва брущатки 
з декоративного каміння при-
датними є гірські породи, які не 

порушені вивітрюванням, не мають від-
критих тріщин та за фізико-механічними 
властивостями відповідають вимогам 
Дсту en 1342:2007 „Брущатка із при-
родного каменю для мостіння вулиць” 
(табл. 1). Більш чіткіше були зазначені 
вимоги до фізико-механічних власти-
востей гірських порід, з яких могла ви-
готовлятися брущатка, у ГОст 23668-
79 „Камень брусчатий для дорожных 
покрытий”. там параметри „міцність при 
стиску в повітряно-сухому стані” і „мо-
розостійкість” зазначались в кількісних 
одиницях (табл. 1).

Таблиця 1. Вимоги до гірських порід, які придатні 
для виготовлення брущатки відповідно 
до ГОСТ 23668-79 і ДСТУ EN 1342:2007

Показник

ГОСт 23668-79
«Камень 

брусчатый 
для дорожных 

покрытий»

ДСту En 1342:2007
«Брущатка із природного каменю 

для мостіння вулиць»

міцність при стиску в 
повітряно-сухому стані, 

мпа (кгс/кв. м), 
не менше 100 (1000)

виробник зобов’язаний указати 
границю міцності при стиску (мПа) 
як мінімальну величину, очікувану 

для окремих дослідних зразків 
при випробовуванні  відповідно до 

стандарту en 1926

морозостійкість, 
не менше мрз 100

клас 0 (f0) – 
вимоги щодо 

морозостійкості 
відсутні

клас 1 (f1) – 
стійка (зміна 

границі міцності 
при стиску

 ≤ 20 %)

викОристаннЯ і ДиЗаЙнвикОристаннЯ і ДиЗаЙн
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Виготовлення та 
фактури поверхні 

сьогодні виготов-
лення брущатки здій-
снюється ручним або 
механічним способом. 

ручне виготовлення менш продуктивне 
і використовується переважно на ви-
робництвах у виправних колоніях та у фі-
зичних осіб, які переробляють сировинні 
заготовки каміння на брущатку (пере-
важно стосується базальтової брущатки 
у рівненській обл.). ручним способом 
розколювання виготовляють переважно 
кубічну та конусну брущатку.

механічне обладнання представляє 
собою спеціальні преси різної потуж-
ності, які можуть розколювати камінь у 
заданому напрямку. Дані преси можуть 
комплектуватися конвеєрними лінія-
ми для подачі сировинних заготовок та 
маніпуляторами-навантажувачами. на 
ринку україни є обладнання італійських, 
чеських, польських та ін. фірм. крім того, 
комбінують процеси виготовлення бру-
щатки шляхом підготовки пиляних за-
готовок заданих розмірів з наступним 
їх розколюванням на окремі фрагменти 
продукції.

Залежно від способу виготовлення 
брущатка буває:

• колота, яку одержують шляхом 
обтісування або розколювання сировин-
ної заготовки каменю з 6-ти сторін. При 
цьому камінь приймає форму куба, але 
не з ідеальною геометрією. колота бру-
щатка виготовляється переважно з грані-
ту, базальту, андезиту, габро, пісковику. 
її розміри 10х10х10 см, 10х10х5 см;

• пиляно-колота, яку одержують 
шляхом розпилювання сировинної заго-
товки каменю з 4-х сторін і розколювання 
з 2-х. така брущатка має ідеальну гео-
метрію по периметру і незначні нерівно-
сті на фасадній і тильній сторонах. ви-
готовляється переважно з граніту, габро, 
пісковику. її розміри 10х10х5 см, 10х10х6 
см, 10х10х8 см, 10х10х10 см, 20х10х5 см, 
20х10х6 см, 20х10х8 см, 20х10х10 см;

• пиляна, яка виготовляється 
шляхом розпилювання сировинної за-
готовки каменю з 6-ти сторін. така бру-
щатка має ідеальну геометрію. виго-
товляється переважно з граніту, габро, 

лабрадориту. її розміри 
10х10х5 см, 10х10х6 см, 
10х10х8 см, 10х10х10 см, 
20х10х5 см, 20х10х6 см, 

20х10х8 см, 20х10х10 см.
Попри спосіб виготов-

лення, брущатку, що в результаті однієї 
чи декількох механічних або температур-
них обробок поверхні має змінений зо-
внішній вигляд, розділяють за фактурою 
обробки поверхні. відповідно до Дсту 
en 1342:2007 виділяють наступні факту-
ри обробки поверхні брущатки:

• дрібнотекстурна – обробка 
поверхні з максимальною різницею між 
верхівками і заглибинами 0,5 мм  (напри-
клад, полірована, шліфована або запи-
лена діамантовим диском або полотни-
щем);

• шліфована – напівматова або 
матова поверхня;

• груботекстурна (у т.ч. термо-
оброблена) – обробка поверхні з різ-
ницею між верхівками та заглибинами 
більше 2-х мм (наприклад, оброблена 
молотом для каменю, оброблена меха-
нічним способом, із піскоструминною об-
робкою або текстурована на відкритому 
полум’ї); 

• оброблена молотом для ка-
меню – поверхня, що складається з 
верхівок і заглибин, отриманих при ви-
користанні чотирикінцевого молота для 
каменю; 

• оброблена механічним інстру-
ментом – поверхня, що отримана за до-
помогою механічної обробки поверхні, на 
якій помітні відмітини від інструментів;

• колота – необроблена (розще-
плена) поверхня.

Вимоги до якості

введений у дію регламент держстан-
дарту Дсту en 1342:2007 „Брущатка із 
природного каменю для мостіння вулиць” 
враховує світові вимоги щодо якості про-
дукції і передбачає проведення типових 
випробовувань. розглянемо ці основні 
вимоги.

 Розмір
у держстандарті ГОст 23668-79 роз-

міри зазначаються тільки для брущатки, 
яка має форму прямокутного парале-
лепіпеда. Подаються наступні типи про-
дукції із розмірами: Бв (бруківка висока) 
– 250х125х160 мм; Бс (бруківка середня) 
– 250х125х130 мм; Бн – (бруківка низь-
ка) 200х100х100 мм (табл. 2). Як приміт-
ка зазначається, що за узгодженням зі 
споживачем допускається випуск каме-

ню брущатого для дорожніх покриттів з 
довжиною і шириною верхньої грані, від-
мінними від приведених вище. При цьому 
інші типові розміри брущатки не зазнача-
ються. 

впродовж багатьох десятків років 
традиційно сформувались основні типо-
ві розміри брущатки, які є уніфікованими 
для більшості країн Європи. Як правило, 
це брущатка, що має кубовидну форму 
різних розмірів або форму прямокутної 
трапеції з квадратною верхньою гранню 
(100х100х50 мм). Для кожного розміру 
брущатки є характерне для нього скоро-
чене позначення. у таблиці 2 наводяться 
основні типорозміри брущатки з декора-
тивного каміння.

Згідно з вимогами Дсту en 
1342:2007 постачальник повинен вказа-
ти робочі розміри брущатки, за винятком 
випадків, коли брущатка постачається в 
довільних розмірах. відповідно до вимог, 
зазначених у цьому держстандарті, від-
хилення від розмірів довжини і ширини 
за робочим планом не повинні переви-
щувати відхилення, наведені у таблиці 3.

відхилення від робочої товщини не 
повинні перевищувати відхилення, наве-
дені у таблиці 4.

Якщо брущатка укладається орна-
ментом у формі віяла, потрібні не лише 
елементи кубічної форми, а й певна кіль-
кість трапецієподібних і продовгуватих 
елементів. Партія брущатки, призначена 
для такої укладки, може складатися з не 
більше як 10 % брущатки, розміри якої 
перевищують допустимі відхилення до 
10 мм. При цьому висота брущатки по-
винна бути дотримана. у випадках, коли 
брущатка не призначена для укладки у 
формі віяла, це необхідно зазначати при 
розміщенні замовлення. 

 Пласкість поверхні

відхилення від перпендикулярності 
бокової сторони виробу не повинне пе-
ревищувати 15 мм щодо поверхні. на 
бічних гранях брущатки не повинно бути 
виступів, що перешкоджають щільному 
приляганню одного виробу до іншого. 
Заглиблення й виступи на поверхні не 
повинні перевищувати відхилення, наве-
дені в таблиці 5.

Проекція нижньої грані каменів по-
винна цілком вписуватися в контур верх-
ньої грані. величина скосу (відхилення 
проекції сторони верхньої грані від ниж-
ньої) для каменів типу Бн повинна бути 
з кожної сторони в межах від 3 до 5 мм, 
типів Бв і Бс – від 7 до 10 мм.
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Таблиця 2. Типові розміри брущатки з природного 
каміння

Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм тип

50 50 50 4/6

75 75 75 6/8

100 100 50 4/10

120 120 100 810

100 100 100 10/12

120 1120 120 1214

150 150 150 14/18

200 100 50 4/20

250 125 160 Бв

250 125 130 Бс

200 100 100 Бн

Таблиця 3. Відхилення від номінальних планових 
розмірів

між двома тесаними поверхнями ± 15 мм

між однією текстурною поверхнею та однією 
тесаною поверхнею ± 10 мм

між двома текстурними поверхнями ± 5 мм

Таблиця 4. Відхилення від номінальної товщини

маркувальна позначка
Клас 1 Клас 2

т1 т2

між двома тесаними поверхнями ± 30 мм ± 15 мм

між однією текстурною поверхнею та 
однією тесаною поверхнею ± 30 мм ± 10 мм

між двома текстурними поверхнями ± 30 мм ± 5 мм

Таблиця 5. Відхилення за нерівністю поверхні

Колота текстурна

5 мм 3 мм

Морозостійкість 
виробник повинен вказувати опір каменю процесам 

заморожування-розморожування відповідно до вимог, зазначених у 
таблиці 1 (випробовування відповідно до стандарту en 12371). кіль-
кість циклів становить 48. випробовування виконується для визна-
чення впливу циклів заморожування-розморожування на експлу-
атаційні характеристики (en 1926 „Границя міцності при стиску”). 
При певних типах цільового використання доцільним може бути 
застосування інших циклів випробовування. наприклад, заморожу-
вання у воді, заморожування до більш низької температури або ви-
пробовування зразків, занурених у непористі кремнієві гранули, або 
інша кількість циклів. у таких випадках можна дотримуватися націо-
нальних специфікацій, але ці відмінності необхідно чітко зазначати. 

у випадку відсутності вимог до морозостійкості або коли екс-
плуатаційні характеристики не визначались, виробник повинен це 
вказати.

Границя міцності при стиску
виробник зобов’язаний вказати границю міцності при стиску 

(мПа) як мінімальну величину, очікувану для окремих до-
слідних зразків при випробовуванні,  відповідно до стан-
дарту en 1926 (табл. 1). Якщо експлуатаційні характерис-
тики визначено не було, це необхідно зазначити.

Стійкість до стирання
виробник зобов’язаний вказати стійкість до стирання 

(довжину хорди в міліметрах) як максимальну величину, 
очікувану для окремих дослідних зразків при випробову-
ванні. Якщо експлуатаційні характеристики визначено не 
було, це необхідно вказати. 

Опір ковзанню
виробник зобов’язаний вказати мінімальну величину 

опору ковзанню на неполірованій поверхні, очікувану для 
окремих дослідних зразків дрібнотекстурної брущатки. 
Якщо експлуатаційні характеристики визначено не було, 
це необхідно вказати. Якщо існує національна вимога 
щодо опору ковзанню (прослизанню), ця вимога визна-
чається згідно з національним стандартом, який чинний у 
країні, де діє ця вимога. 

Груботекстурна та колота брущатка вважаються та-
кими, що задовольняють опір ковзанню. надійне випро-
бовування їх неможливе. верхні грані брущатки повинні 
мати шорсткість поверхні з виступами і западинами або 
висотою і глибиною 2-3 мм, що забезпечує зчеплення шин 
автомобілів з поверхнею покриттів. Це відповідає коефіці-
єнту зчеплення, що дорівнює 0,50–0,55.

Потрібно також відзначити, що експлуатаційні характе-
ристики укладеної брущатки можуть мати показник опору 
ковзанню, відмінний від показника, визначеного для окре-
мих елементів брущатки або дослідних зразків. величина 
опору ковзанню на неполірованій поверхні стосується ви-
роблених елементів брущатки й допомагає забезпечити 
достатній опір ковзанню (прослизанню) після монтажу.

Зовнішній вигляд
Декоративне каміння є природним матеріалом, що 

може мати відмінності у кольорі, прожилках і текстурі. 
тому загальні характеристики зовнішнього вигляду кра-
ще визначати за одним або більшою кількістю зразків. 

контрольним зразком є декілька одиниць брущатки, 
розмір яких достатній для того, щоб бути показовими сто-
совно вигляду готового виробу і приблизного вигляду в 
частині забарвлення, малюнка прожилок, фізичної струк-
тури й типу обробки лицьової поверхні. Зразок повинен 
демонструвати загальний відтінок і тип поверхні природ-
ного каменю, але він не передбачає повної однорідності 
забарвлення та прожилок зразка в порівнянні з матеріа-
лом, що постачається. контрольний зразок надається й 
поставляється замовнику як орієнтовний матеріал для 

викОристаннЯ і ДиЗаЙн
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Таблиця 7. Експорт брущатки 
за типом сировини у 2008 р.

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%

Таблиця 6. Експорт брущатки 
до різних країн у 2008 р.

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%

розміри брущатки визначають за до-
помогою спеціального шаблону, косинця 
і лінійки шляхом виміру довжини, шири-
ни і висоти. визначення величини скосу 
(відхилення проекції сторони верхньої 
грані від нижньої) роблять за допомогою 
косинця і лінійки. Правильність і якість 
обробки верхньої грані каменів, прямо-
лінійність ребер і величину кутів визна-
чають за допомогою горизонтальних 
шаблонів (дощок) і металевого вимірю-
вального інструмента. 

фізико-механічні властивості гірських 
порід, що використовуються для виго-
товлення брущатки, встановлюють по 
паспорту, виданому підприємством, що 
поставляє гірську породу підприємству-
виробнику, чи по геологічних звітах. 

український ринок брущатки

в україні найбільш поширене вироб-
ництво гранітної брущатки, основним 
споживачем якої є росія (табл. 6). крім 
того, продукція експортується до Литви, 
молдови, Польщі. експорт з україни бру-
щатки (у тому числі, бордюру та плит для 
брукування) у 2008 р. склав 16,1 тис. м3 
на суму 6,26 млн. доларів сШа. у по-
рівнянні з іншими типами гірських порід 
найбільше експортувалось гранітної бру-
щатки (таблиця 7), з якої до росії було 
відправлено 54 % від за-
гального обсягу експорту 
з україни цієї продукції. 

серед вітчизняних виробників бру-
щатки слід відмітити підприємства: 
тОв „ред-стоун”, тОв „флаг стоун”, 
тОв „юніком-Пром”, тОв „сіменс-Габро”, 
тОв „тома”, івано-Долинський спецкар’єр. 
Ціни на брущатку на українському рин-
ку коливаються у широкому діапазоні і 
залежать від способу виготовлення та 
текстурної обробки поверхні. у таблиці 8 
наведені цінові показники з можливими 
знижками на колоту брущатку основних 
на ринку україни типорозмірів.

демонстрації серед запропонованих ма-
теріалів певних характеристик, таких як 
отвори у травертині, червоточини в мар-
мурі, кварцові прошарування, плями, 
кристалічні прожилки та іржаві плями. 
При цьому ці характеристики не пови-
нні вважатися дефектами й не можуть 
бути причиною для визнання матеріалу 
дефектним. 

 Водопоглинання
При потребі виробник повинен вка-

зати водопоглинання (% від маси) як 
максимальну величину, очікувану при 
випробовуванні окремих зразків згідно 
зі стандартом en 13755.

 Петрографічний опис
виробник повинен надати петрогра-

фічний опис типу каменю, у тому числі 
петрографічну назву, згідно зі стандар-
том en 12407. 

 Хімічна обробка поверхні
виробник або постачальник повинен 

вказати, чи зазнавала поверхня продук-
ції хімічної обробки, і якщо зазнавала, 
який метод обробки використовувався. 

методи оцінки якості 

Постачання і приймання брущатки 
відповідно до ГОСт 23668-79 роблять 
партіями – кількістю продукції площею 
не більш 200 кв.м. Для перевірки форми 
і розмірів брущатки від партії відбирають 
50 зразків по 5 шт. з десяти різних місць 
штабеля. При одержанні незадовільних 
результатів перевірки роблять повторну 
перевірку подвоєної кількості зразків, 
узятих з тієї ж партії виробів. Якщо при 
повторній перевірці виявиться хоча б 
один зразок, що не відповідає вимогам 
дійсного стандарту, то роблять поштуч-
не приймання продукції усієї партії. 

Згідно з Дсту en 1342:2007 для по-
рівняння дослідного і контрольного зраз-
ків брущатки контрольний прикладають 
до дослідних і розглядають їх на відстані 
двох метрів при нормальному освітленні. 
Будь-які  візуально помітні відмінності у 
зовнішньому вигляді, текстурі або кольо-
рі фіксуються.

Перевірку фізико-механічних показни-
ків (межа міцності при стиску в повітряно-
сухому стані, коефіцієнт розм’якшення, 
стираність, солестійкість і морозостійкість) 
роблять для брущатки з декоративного 
каміння не рідше одного разу на рік, а та-
кож при переході до розробки від одного 
різновиду гірської породи до іншого. спо-
живач має право робити контрольну пере-
вірку брущатки, застосовуючи при цьому 
порядок контролю якості і методи іспитів, 
передбачені стандартами.
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Таблиця 8.  Мінімальні цінові показники на брущатку колоту 
деяких українських підприємств (2009 р.)

 колота ціни на ринку україни з можливою знижкою

матеріал, розмір, см ціна знаходження

1 Граніт світло-сірий, 
Покостівське 10*10*5 950 грн./т Житомир

Граніт світло-сірий, 
Покостівське 10*10*5 850 грн./т Житомир

у біг-бегах +20 грн./т

2 7*7*7 700 грн./т Жежелів 
(вінницька обл.)

7*7*7 550 грн./т Жежелів 
(вінницька обл.)

10*10*10 450 грн./т нова Борова

Граніт світло-сірий, 
Покостівське 10*10*10 1000 грн./т нова Борова

Граніт світло-сірий, 
Покостівське 10*10*5 1050 грн./т нова Борова

у біг-бегах +65 грн./т
3 Базальт чорний 10*10*10 1045 грн./т рівне

5*5*5 1160 грн./т рівне

При підготовці до укладання брущат-
ки в усіх випадках необхідно враховувати 
загальну ситуацію в районі будівництва 
– наявність техногенних вібрацій, щіль-
ність ґрунту, можливість міжсезонних 
переміщень і весняних спучувань ґрунту 
і т. ін.  Якщо є ризик появи вищеназва-
них чинників, то рекомендується робити 
бетонне стягування марки 150-200 з ар-
муванням металевою сіткою.

укладання брущатки починається з 
підготовки основи та її планування. ро-
биться основа, як правило, завглибшки 
250 мм із закладкою водостоків. При 
цьому необхідно пам’ятати, що брущатка 
колена має природні нерівності, які спри-
яють затримці води, і тому водовідвід 
необхідно робити більш вираженим, ніж 
при мостінні тротуарною плиткою або ас-
фальтуванні. тобто, майданчики і доріж-
ки мають бути більш опуклими. Профіль 
по сторонах площі мостіння роблять з 
ухилами близько 3 %. Якщо влаштову-
ються пішохідні доріжки і майданчики під 
легкові автомобілі, то робиться ущіль-
нення ґрунтового шару віброплитою. 
Згодом в канавку на бетонну подушку 
встановлюється бортовий камінь.

на ущільнений ґрунт вистилається гео-
текстиль – нетканий матеріал, що філь-
трує воду. на геотекстиль закладається 

щебенева подушка завтовшки 10 см із 
гранітного щебеню фракції 5-20. Після 
цього закладають шар піщано-цементної 
сухої суміші (співвідношення піску до 
цементу – 4 до 1) завтовшки 10-12 см із 
плануванням по рівнях і нахилах.

Оскільки колота брущатка може 
мати досить значні допуски по лінійних 
розмірах (до 10 %), то у звичайних ва-
ріантах рядової кладки шви виходять 
рівними в одному напрямку. у зв’язку 
з цим необхідно визначити напрями 
швів і рядовки. Як правило, рівні шви 
роблять у напрямку руху. можливі варі-
анти кладки з рівними швами по всіх на-
прямках, проте в цьому випадку ширина 
їх зростає. 

у планувальний шар встановлюють-
ся крайні камені, по їх верхній площині 
протягуються нитки, вказуючи рівень і 
напрям укладання. камені укладають у 
піщано-цементний шар за допомогою 
гумових молотків не менше ніж на 1/3 
висоти. укладену брущатку промітають 
не менше чотирьох разів сухим піском. 
Пісок має бути саме сухим, інакше він 
не заповнить усі щілини і брущатка хи-
татиметься. фігурні види укладань ро-

бляться за спеціальними лекалами.
Брущатку товщиною більше як 

60 мм можна укладати на відсипаний 
по утрамбованому щебеню шар не дуже 
зволоженого піску з наступним вирівню-
ванням за допомогою рейки.

Брущатку товщиною менше як 60 мм 
можна викладати по поверхні вирівнено-
го, зволоженого й утрамбованого шару 
піску, по якому встановлюється арматур-
на сітка з розміром чарунки 50х50 мм без 
зв’язування. Згодом укладена брущатка 
відсипається сухою піщано-цементною 
сумішшю з наступним слабким зволо-
женням за допомогою лійки.

Один із методів укладення брущатки 
– це укладення у шар розчинної постелі 
безпосередньо на утрамбований щебінь 
без відсипання піщаного шару (марка 
розчину – м 150, співвідношення цемен-
ту до піску – 1 до 3). Брущатка укладаєть-
ся на підстильний шар і втрамбовується 
за допомогою віброплит або масивних 
дерев’яних киянок. По поверхні каменів 
розсипається суха суміш і розподіля-
ється по щілинах. викладена поверхня 
ретельно очищається від залишків сухої 
суміші і поливається уздовж щілин неве-
ликою кількістю води з лійки.

камені типів Бв і Бс укладають в 
основному на піщану підставу, а типу Бн 
– на бетонні чи інші види міцних основ.

Примітки:  
брущатка гранітна 10*10*5  – 7 м2  1т

брущатка гранітна 7*7*7      – 7 м2  1т

брущатка гранітна 10*10*10 – 4,5 м2  1т

брущатка габро 10*10*10      – 4 м2  1т

викОристаннЯ і ДиЗаЙн
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sTones anD PeoPle

“Каміння мені 
вистачає і в житті”, 
проте все ще може змінитися...
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камінь і ЛюДи

кДк

Ювелірна промисловість в Україні після стрімкого 
розвитку впродовж останніх 10-12 років зараз 
переживає свої не найкращі часи. Як оцінює 
її нинішню ситуацію, перспективи розвитку 
ювелірного ринку України директор ПП “Центурі” 
Юрій Курилюк, читайте в інтерв’ю, яке він дав 
журналу “Коштовне та декоративне каміння” 
(далі – “КДК”).

“КДК”: Юрію Львовичу, Ваш 
бізнес – це давня реалізована мрія 
чи вдале вирішення безвихідної си-
туації? Як давно Ви відкрили свою 
справу?

Як на мене, то бізнес не існує 
сам по собі, тобто окремо від інших 
граней життя. коли шість років тому 
була створена компанія “Центурі” і 
почалась кропітка робота по ство-
ренню власного ділового обличчя, я 
менш за все задавався питанням, чи 
була це власне мрія. сьогодні я пе-
реконаний, що справа є необхідною 
складовою життя чоловіка так само, 
як народження дитини або зведення 
будинку. Це завжди випробовуван-
ня якостей, які залишились невико-
ристаними декількома поколіннями 
радянських людей, і, можливо, тому 
сучасні українці вимушені навчати-
ся ним з нуля. При цьому бізнес для 
мене не є фінальною винагородою, 
він тільки засіб або шлях до реалі-
зації власного “я”, доведення, що у 
середовищі, яке більшість вважає 
непридатним для нормального іс-
нування, можливо працювати, за-
робляти і при цьому не соромитись 
свого статусу.

“КДК”: Наскільки ювелірний світ 
замкнений? Зараз Ви досить впев-
нено себе почуваєте, а як було спо-
чатку? Новачків, як відомо, сприй-
мають з певною настороженістю.

Замкненість ювелірної галузі – 
це загальноприйнятий штамп. Зда-
ється, він виник завдяки існуванню 
всесвітньовідомих ювелірних компа-
ній – старожилів на зразок “cartier” 
або “фаберже”, а також вельми об-
меженій інформації про цю галузь 
взагалі. насправді, ювелірний бізнес 
так само піддається впливу часу, як, 
наприклад, індустрія моди або авто-
мобільна галузь, що забезпечує по-
яву на ринку нових компаній, які за 

В Україні за останні 
10-12 років ювелірна 
галузь пережила справ-
жній бум. Кількість 
фірм-виробників збіль-
шилась в рази, значно 
розширився асорти-
мент продукції. Вхо-
дження на ринок 2-3 
роки тому було майже  
гарантовано прибут-
ковим і відносно про-
стим.

зменшилась чи перетворилась на 
збитковість. За таких реалій можна 
спрогнозувати, що і надалі україн-
ський ювелірний сектор буде зміню-
ватись, особливо в сегменті невели-
ких виробників і продавців. 

наше входження на ринок було 
особливим. З одного боку, ніхто не 
знав компанію, проте особи, що її 
створювали, були достатньо відо-
мими в галузі, а для декого навіть 
одіозними. Головна проблема, яка 
виникала у нас в перший рік роботи, 
– створити не просто “кіоск” з прода-
жу дорогоцінного каміння, а забез-
печити наших клієнтів відповідним 
сервісом, пов’язаним із просуван-
ням каміння на ринок до кінцевого 
споживача. незважаючи на досить 
обмежені фінансові можливості, нам 
вдалось навчити ринок розрізняти 
якість каміння, додати кольорової 
кам’яної гами у вироби вітчизня-
них ювелірів. Принциповим питан-
ням стала внутрішня регламентація 
оцінки якості, проведена на підставі 
міжнародних вимог і стандартів та 
затверджена комплексними техніч-
ними умовами на діаманти і кольо-
рове дорогоцінне каміння.

“КДК”: Ви імпортуєте лише до-
рогоцінне каміння чи напівдорого-
цінне також? Який асортимент ка-
міння пропонуєте? Чи існує певна 
спеціалізація?

Переважна більшість українських 
компаній, що працюють на ринку до-
рогоцінного каміння, – імпортери. 
Одні завозять сировину, інші – огра-
новане каміння. ми також починали 
як 100-відсотково орієнтована на 
імпорт каменю компанія. За 6 років 
роботи склався найширший асорти-
мент дорогоцінного каміння від діа-
мантів до марказитів, агатів і перлів. 
Загалом це приблизно 50 різновидів 
дорогоцінного каміння і до 2000 но-
менклатурних позицій. Головними 
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відносно невеликий проміжок часу 
знаходять свого покупця і стають 
провідниками ювелірної моди. 

в україні за останні 10-12 ро-
ків ювелірна галузь пережила 
справжній бум. кількість фірм-
виробників збільшилась в рази, 
значно розширився асортимент 
продукції. входження на ринок 2-3 
роки тому було майже гарантовано 
прибутковим і відносно простим. 
вже на початку 2008 р. можна було 
констатувати, що вільного місця 
на вітчизняному ринку майже не 
залишилось, а з настанням кризи 
його прибутковість катастрофічно 
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акцентами роботи фірми є пропо-
зиція каліброваного високоякісного 
кольорового дорогоцінного каміння 
в широкому діапазоні розмірів від 
1 мм до 20 мм. Останній рік став 
початком реалізації проекту ство-
рення в україні лінії з огранювання 
кольорового каміння методом ма-
шинної обробки. реалізація проек-
ту дозволить краще задовольняти 
потреби вітчизняних ювелірів і ство-
рить цінову конкуренцію імпортова-
ній азійській продукції.

: Хто є вашими клієнта-
ми? Мають місце індивідуальні за-
мовлення на поставку? 

клієнтська база досить широ-
ка. сьогодні ми постійно працюємо 
приблизно з 70-80 виробниками 
ювелірних виробів в україні. контр-
агентами є як великі ювелірні заво-
ди, так і невеликі майстерні. Остан-
ні півроку показали, 
що співпраця з різ-
ними за масштаба-
ми компаніями га-
рантує задовільний 
рівень продажу, 
хоча його зменшен-
ня складає зараз 
більш ніж 50%. 

новим напрям-
ком є інтернет-
торгівля. кінцевий 
споживач, якого не-
стача коштів штов-
хнула на пошуки 
зменшення витрат, 
все частіше намага-
ється шукати нестандартні підходи 
до купівлі ювелірних виробів. на-
вчені загальноприйнятою думкою 
про великі націнки в магазинах, 
хоча нині це не можна назвати ціл-
ковитою правдою, покупці замов-
ляють каміння через світове паву-
тиння, а потім несуть до ювеліра і, 
таким чином, можуть задовольнити 
свої найвибагливіші бажання. еко-
номія при цьому становить від 10 % 
до 30 % у порівнянні з цінами в юве-
лірних крамницях. сайт ПП “Центу-
рі” за адресою www.gems. com. ua 
з інформаційного ресурсу пере-
творився на інтернет-магазин і за 
останні півроку збільшив прибуток 
удвічі.

: З якими країнами-
постачальниками доводиться мати 
справу частіше? Чим це обумовле-
но?

світовий ринок дорогоцінного 
каміння, що склався в кінці XX – на 
початку XXi сторіччя, загалом до 
сьогодні не зазнав змін. Діаман-
товий ринок стоїть відособлено, 
і говорити про нього – це окрема 
довга історія. ринки кольорового 
каміння і перлів зосереджені в кра-
їнах Південно-східної азії, а також 
Центральної азії. До країн з най-
більш розвиненими ринками доро-
гоцінного каміння відносяться Оае, 
таїланд, індія, Гонконг. враховуючи 
доволі слабкий сировинний потен-
ціал більшості цих країн, можна ка-
зати про тяжіння ринків до перероб-
них центрів, а також до зон з м’яким 
кліматом бізнесу, податків і митних 
процедур.

Здебільшого ми працюємо з 
компаніями таїланду і Гонконгу, на-
багато менше з індійськими контр-

агентами, оскіль-
ки якість продукції 
останніх залишає 
бажати кращого. 

Як дилери ком-
панії “swarovski 
aG” по натураль-
них вставках 
(рубіни, сапфі-
ри сині і рожеві, 
аметисти, цитри-
ни, топази тощо) 
отримуємо товар 
а в с т р і й с ь к о г о 
огранювання цьо-
го всесвітньовідо-
мого концерну. 

: Могли б Ви відзначити 
камінь, що користується найбіль-
шим попитом, не з точки зору отри-
мання естетичного задоволення, а 
з метою придбати?

взагалі, першість серед дорого-
цінного каміння належить діаман-
ту. на його боці громадська дум-
ка, підігріта рекламою “DeBeers”, 
сталість цін, забезпечена світовою 
монополією на сировину, і зрозу-
міла система оцінки, яка дозволяє 
бути впевненим у вартості покупки. 
Противагою цьому можна вважати 
лише безбарвний, позбавлений по-
чуттів, колір і відсторонений блиск.

Жоден з кольорових дорого-
цінних каменів не порівняти з діа-
мантом щодо інвестиційної прива-
бливості. насамперед тому, що 
визначити ринкову вартість олек-
сандриту,  смарагду або рубіну 

sTones anD PeoPle

Додаткові мож-
ливості сьогодні 
стали надавати 
наші постачаль-
ники, які пропо-
нують підтри-
мувати покупців 
продукції відповід-
ними промоушен-
програмами.
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дуже важко, іноді візуально подібні 
камені відрізняються в ціні у 10 ра-
зів. При цьому купівля ідеального 
олександриту, рубіну або смарагду 
масою понад 5-7 каратів при повіль-
ному продажу приносить прибуток 
удвоє – утроє більший, ніж “білого” 
діаманта такої ж ваги.

уподобання українців не відріз-
няються оригінальністю. так, більш 
за все наше населення полюбляє 
вироби з діамантами. серед кольо-
рового каміння відзначаються сині 
до чорних сапфіри, середньої або 
низької якості смарагди, блакитні 
топази і димчасті кварци, що заради 
краси називають раухтопазами.

: Зрозуміло, що каміння, 
навіть якщо воно дорогоцінне, це 
не хліб насущний, і багато хто пере-
гляне свої пріоритети відносно трати 
грошей. Що Ви маєте намір запро-
вадити, щоб утримати клієнтів у пе-
ріод фінансової кризи?

Питання скоріше риторичне. З 
одного боку, криза призвела до при-
тримання грошей у людей, які були 
потенційними споживачами ювелір-
ної продукції, з іншого, народила 
відкладений попит. Деякі верстви 
населення відносно безболісно по-
годились на вироби із синтети чним 
камінням, таким чином, значно 
зменшивши витрати. Переконати 
споживача замість речей першої по-
треби купувати каблучку з діаман-
том – абсолютна дурниця. 

наші клієнти – підприємства, 
які відчули на собі зменшення по-
питу, намагаються шукати вихід з 
цього становища, і для нас головне 
сьогодні швидко налаштовуватись 
на такі зміни і забезпечити їх всім 
необхідним. Додаткові можливості 
сьогодні стали надавати наші по-
стачальники, які пропонують під-
тримувати покупців продукції від-
повідними промоушен-програмами. 
Загалом, позитиву надає підвищена 

камінь і ЛюДи

увага до потреб клієнтів, розуміння 
їх становища і відчуття, що лише 
разом ми зможемо вийти з кризи, 
яка для товарів елітного спектру (за 
загальною думкою) завершиться в 
останню чергу.

: Чи можете Ви назвати ко-
лектив, що склався, єдиною коман-
дою? 

Цілковито так! Більш того, я по-
новому сьогодні розумію поняття 
“єдиної команди”. раніше здавалось, 
що єдина команда – це щось на зра-
зок комсомолу, проте насправді ре-
зультативна команда, це коли кож-
ний має власну думку і переконання, 
відстоює їх правоту. вже 6 років мої 

колеги сергій мозоль і Дмитро Го-
ревий роблять компанію сильною, 
здатною змінюватись і знаходити 
нестандартні рішення у проблемних 
ситуаціях.  Ця підтримка вкрай важ-
лива для мене.

: Ваші особисті захоплення 
пов’язані якимсь чином з камінням, 
ювелірною справою чи це щось з ін-
шої області? 

Питання яке, на жаль, ставить 
мене в глухий кут. Як це не смішно, 
але в питанні про захоплення мож-
на повернутись до першого питання 
про мрії або про нездійсненні мрії. 
справа в тому, що сьогодні за стан-
дартною програмою “родина – ро-
бота” майже не залишається місця 
для реалізації захоплень, вони, наче 
незавершені малюнки, зберігаються 
ескізами десь на даху власного ро-
зуму, і при нагоді, коли виникає віль-
на хвилинка піднімаються буйними 
вітрами думок, створюючи незрів-
нянну феєрію якогось іншого життя. 
визнаю, що каміння не займає в них 
провідної ролі, але, перефразуючи 
відомий вислів “каміння мені виста-
чає і в житті”, додам: “Проте все ще 
може змінитися...” 

  Підготувала Галина Соловко

Вже 6 років мої колеги 
Сергій Мозоль і Дми-
тро Горевий роблять 
компанію сильною, 
здатною змінюватись 
і знаходити нестан-
дартні рішення у про-
блемних ситуаціях. 
Ця підтримка вкрай 
важлива для мене.



34 № 3 (57) september 2009

sTone in hisTory
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Я став скульптором ще до свого народження.
Сили, непідвладні мені, рухали мене вперед. 
Спочатку я намагався зійти, але ці сили 
повертали мене на попередній шлях ... 

Дозвольте світу прийти до мене, я знаю 
справжню ціну своїм скульптурам

Густав Вігеланд

Дмитро вЛасюк

Сад людей, або 
парк довжиною у 
життя
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столиця норвегії – Осло є не-
великим містом. Збільшува-
тись у ширину воно не може: з 

одного боку затиснене фіордом, а з 
іншого – заповідним лісом. Ці факто-
ри роблять Осло ще й надто дорогим 
містом. кожному, хто хоче жити у сто-
лиці, доводиться знаходити місце на 
дуже обмеженій території. Попри те, у 
місті існує великий парк скульптур, 
який на сьогоднішній день є націо-
нальним та світовим надбанням і від-
відується щороку сотнями тисяч нор-
вежців та іноземних туристів.

свого часу будівництво парку 
скульптур прийняли в багнети, але 
згодом, оцінивши вклад митця у 
культуру, Густава вігеланда було на-
городжено найвищою нагородою 
норвегії – великим Хрестом Ордена 
святого Олафа. 

історія парку розпочинається на 
початку ХХ століття, коли у 1902 ро-
ці адміністрація міста Осло вирішила 
знести студію Густава вігеланда: во-
на заважала будівництву нової біб-
ліотеки. вігеланд уклав угоду з місь-
кою радою про те, що він подарує 
Осло всі свої твори в тому випадку, 
якщо йому буде надана нова студія, 
яка після його смерті стане музеєм 
та його скульптурами буде прикра-
шено міський парк. всі витрати, 
пов’язані із забезпеченням створен-
ня та будівництва парку, взяли на 
себе муніципалітет міста Осло, про-
сті громадяни та меценати, внаслідок 
чого за життя скульптору, а після йо-
го смерті місту, в якості виставкового 
майданчика дісталась величезна га-
лявина фрогнер-парку.

Парк скульптур вігеланд (так він 
нині називається) вражає уяву навіть 
лінивих та байдужих людей своєю 
первісною дикою енергією та свобо-
дою. своєю творчістю Густав віге-
ланд замислив розповісти про долю 
людини: її народження та смерть, 
розквіт та згасання, про любов, ко-
хання та дружбу, про батьків та ді-
тей. Грандіозність задуму скульптора 
просто неймовірна і навіть сьогодні 

вражає своєю масштабністю та мис-
тецькою майстерністю.

Більшість скульптур у парку віге-
ланд мають реальних прототипів та 
змальовують звичайні заняття лю-
дей: біг, боротьбу, танок, обійми, три-
мання за руки і тому подібне. мож-
ливо, саме тому це справляє на від-
відувачів незабутнє враження. Густав 
вігеланд намагався відобразити у 
своїх скульптурах всі етапи людсько-
го життя, деякі з них здаються яки-
мись необтесаними, грубими, інші – 
вишуканими, треті – дивними та по-
хмурими. Парк займає площу 32 га 
та працює 24 години на добу. всі 212 
скульптурних композицій з граніту, 
бронзи та кованого заліза з-понад 
600-ми фігурами змодельовані в на-
туральну величину власне Густавом 
вігеландом без сторонньої допомоги 
його учнів та асистентів. 

титанічна праця, яка не перерива-
лась ні на мить, розпочалась у 1901 
році. Протягом більше ніж 40 років та, 
власне, і всього попереднього життя 
вігеланд працював над створенням 
цього парку. від часів мікеланджело 
світ не бачив такого плідного скуль-
птора. Близько 1 600 скульптур, тися-
чі ескізів та малюнків, сотні гравюр... 

Його не зупинила навіть Друга сві-
това війна – вігеланд продовжував 
свою роботу і під час окупації норве-
гії фашистською німеччиною, але у 
1943 році обірвалося життя митця. 
Після його смерті роботи в парку 
остаточно було заверше-
но у 50-х роках минулого 
століття.

Густав вігеланд також 
розробив проект розта-
шування і оточення еле-
ментів парку. скульптур-
ні композиції розміщені 
вздовж 850-метрової осі 
та розділяють парк на 6 
основних частин: Головні 
ворота, міст, Дитячий 
майданчик, фонтан, Пла-
то “моноліт” та колесо 
життя. 

Головні ворота

висічені з граніту та ковані з ме-
талу, Головні ворота є центральним 
входом до парку. вони складаються 
з п’яти великих воріт, двох малих пі-
шохідних воріт та двох кованих з міді 
хвірток, що прикрашені різноманітни-
ми візерунками та флюгерами. Голо-
вні ворота, фінансування яких здій-
снював норвезький банк, було вста-
новлено у 1926 році.

№ 3 (57) вересень 2009кДк
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міст має довжину 100 та ширину 
15 метрів, з’єднуючи Головні ворота та 
фонтан. він повністю вкритий ліхтаря-
ми та розташований на місці старого 
моста, який було збудовано у 1914 ро-
ці. вігеланд розробив проект нового 
моста та змоделював його у 1925-
1933 роках, прикрасивши 58-ма брон-
зовими скульптурами, що втілюють 
головну тему парку “Події життя”. 
скульптури встановлено на гранітних 
парапетах по обидва боки моста. на 
скульптурних композиціях зображено 
різноманітні фігури дітей, чоловіків та 
жінок різного віку: статуї одиничні і 
групами. на мосту також знаходиться 
статуя “сердитий хлопчик”, або “Злю-
ка” (sinnataggen), що стала символом 
міста Осло. Головний мотив цих ком-
позицій – взаємовідносини між чолові-
ком та жінкою, дорослими та дітьми. 

Фонтан

серед усіх скульптурних компози-
цій, що є у парку, фонтан має найдо-
вшу історію. ідея монументального 
бронзового фонтана полонила розум 
вігеланда на початку ХХ сторіччя. 
модель, виконана у гіпсі, що нагадує 
сьогоднішній фонтан, викликала неа-
биякий інтерес публіки на виставці 
1906 року. муніципалітет м. Осло до-
ручив встановити фонтан на площі, 
навпроти будівлі Парламенту (eidsvolls 
Plass), але згодом ця пропозиція була 
відхилена. можливо, його мали вста-
новити на вершині пагорба у публіч-
ному саду королівського палацу  але 
все це залишалось у проектах до то-
го часу, коли, врешті-решт, у 1924 
році місцева влада не виділила май-
стру поля фрогнера під розташування 
фонтана, де згодом розмістився й 
весь парк.

в центрі фонтана 
шість бронзових гіган-
тів тримають величез-
ну таріль, що знахо-
диться в оточенні 20 
груп дерев (змодельо-
вані між 1906 та 1914 
роками), утворюючи 
“Дерево життя”. З чаші, 

розливаючись в різні боки, тече вода 
– всесвітній символ родючості та до-
статку. статуї людей різного віку вті-
люють у своїх образах неймовірні 
зусилля у спробі втримати таріль. Під 
кронами дерев зображено життя лю-
дини: від народження до смерті – од-
вічний вир життя без початку і без 
кінця. Поєднання скульптур людей та 
дерев заввишки у 2 метри – одна з 
найбільш оригінальних концепцій 
скульптора. навколо чаші фонтана 
не просто дерева з бронзи, а ясені, 
які не випадково розташовані так 
близько до води. Дерево ігдрасиль – 
всесвітній Ясень – першооснова 
всесвіту у скандинавській міфології, 
його корені зрошують норни – богині 
долі. Дехто вбачає у цьому віру 
вігеланда-протестанта у зумовле-
ність, без якої дерево, а з ним і жит-
тя зникли б. Групи дерев втілюють 
собою взаємовідносини між людиною 
та природою. 

По периметру фонтан прикрашено 
60-ма бронзовими барельєфами, на 
яких зображено фігури дітей та скеле-
тів в ″руках″ велетенських дерев.

у 1947 році монтаж фонтана було 
остаточно завершено. майданчик біля 
фонтана загальною площею 1800 м2 
викладено гранітною брущаткою чор-
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ного та білого кольорів у вигляді мо-
заїки. Геометричний візерунок утво-
рює лабіринт довжиною 3000 метрів.

Плато "моноліт"

моноліт знаходиться в оточенні 36 
груп гранітних скульптур, які зобра-
жають цикл життя. кожна скульптур-

на композиція поєднує в собі щонай-
менше дві фігури, які відображають 
людину в різних типових людських 
ситуаціях та стосунках. Чоловік та 
жінка сидять обличчям один до одно-
го з маленькою дитиною між ними. 
Діти граються, юні парубок та дівчи-
на мріють в обіймах один одного. 
старість відображена декількома 

групами. Групи демонструють 
певні зміни композиції та форми. 
З початку вігеланд хотів зберег-
ти масивність гранітного блоку. 
фігури цього раннього періоду 
грубі та примітивні, з мінімумом 
деталей. Пізніше, незважаючи на 
це, він впровадив величезне різ-
номаніття композицій та стилів 
фігур, а також збільшив простір 
та відстань між ними. Хоча віге-
ланд і був майстерним каменя-
рем, він не висікав скульптури 
одразу в граніті. спочатку робив 
моделі груп у натуральну величи-
ну та наймав професійних май-
стрів, які протягом тривалого ча-
су працювали над перенесенням 
оригінальних моделей в камінь. 

моноліт є центральним еле-
ментом парку. разом із поста-

ментом він має висоту 17,3 м і роз-
міщений у найвищій його точці. він 
являє собою суцільну гранітну коло-
ну, яка повністю вкрита вирізьбле-
ною на ній 121 фігурою людських тіл, 
які, переплітаючись, здіймаються до 
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небес, втілюючи вічний коловорот 
життя. внизу колони зображено 
інертні тіла людей похилого віку, піді-
ймаючись вище по спіралі, вони мо-
лодіють та розпрямляються, повільно 
рухаючись до середини, та потім 
прискорюють рух, прямуючи до вер-
шини, яка вкрита немовлятами.

існує декілька тлумачень монолі-
ту: воскресіння людства, боротьба 
за існування, прагнення людства до 
духовності, трансцеденція повсяк-
денного існування та одвічний цикл 
життя.

Перші невеликі ескізи гігантської 
колони датовано 1919 роком. Будів-

ництво ж найбільшої монументаль-
ної композиції почалося у 1924 році, 
коли у своїй студії у фрогнері віге-
ланд створив глиняну модель у на-
туральну величину. Для цього зна-
добилось лише 10 місяців. Після 
того було відлито гіпсову модель. 
восени 1926 року гранітний блок ва-
гою кількасот тон було доставлено 
морем до Ослофіорду з гранітного 

PDs
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кар’єру поблизу Хальдена (halden). 
на місце призначення блок було 
доставлено на початку 1927 року 
та встановлено роком пізніше. на-
вкруги гіпсової моделі та блоку бу-
ло збудовано дерев’яний навіс. у 
1929 році почалося пунктирування 
(перенесення зображення з моделі 
в камінь або метал). Для того щоб 

завершити це грандіоз-
не творіння, знадоби-
лось 3 різьбярі по каме-
ню та 14 років самовід-
даної праці. у 1943 році 
остання частина гіпсо-
вої моделі колони була 
розібрана та повернута 
музею вігеланда, де вона зберіга-
ється й до цього часу. напередодні 
різдва 1944 року громадськість 
міста Осло мала можливість милу-
ватись монолітом, 180 000 людей 
насолоджувались витвором мисте-
цтва безпосередньо з висоти роз-
ташованого поруч навісу, який не-
вдовзі після цього було розібрано.

монтаж 36 груп гранітних скуль-
птур на Плато "моноліт" розпочав-
ся у 1947 році. Остаточно ж роботи 
по встановленню всього комплексу 
було завершено у 50-х роках мину-
лого століття. 

у кінці моста розташовано Дитя-
чий майданчик, на якому розміщено 
вісім бронзових статуй дітей, які не-
мов застигли у грі. у центрі майдан-
чика на гранітній колоні встановлено 
статую ембріона – ненародженої ди-
тини. тут також розташовано ставок, 
в якому плавають качки і лебеді. 

Колесо життя

у кінці 850-метрової осі знахо-
диться сонячний годинник, викува-

ний з бронзи та встановлений на 
гранітному постаменті у 1930 році, 
та колесо життя, створене у 1933-
1934 роках. колесо – символ вічнос-
ті, що втілює в собі постійне тяжіння 
між чоловіком і жінкою та є фігу-
ральним варіантом східного символу 

“інь та Янь”. воно викона-
не з бронзи у вигляді він-
ка з жінок, дітей та чоло-
віків, які, переплітаючись 
тілами, тримаються один 
за одного. Значення цього 
скульптурного витвору – 
підсумок драматизму 
всього парку скульптур. 
За задумом автора, цей 
символ втілює основний 
лейтмотив – подорож лю-
дини від колиски до самої 
смерті крізь щастя та сму-
ток, крізь мрії, сподівання 
та бажання вічності.

Думаю, що після озна-
йомлення зі статтею, у чи-

тачів виникне бажання побачити на 
власні очі різноманіття життя та його 
одвічний вир, що доніс до нас у сво-
їх витворах мистецтва великий май-
стер, скульптор, філософ та митець 
– Густав вігеланд.
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Проект кодексу україни про надра у новій 
редакції розроблено на виконання указу Пре-
зидента від 27.12.2007 № 1842/2005. Даний 
регуляторний акт розробила Державна гео-
логічна служба міністерства охорони навко-
лишнього природного середовища україни. 

Зазначений проект постанови та аналіз 
регуляторного впливу оприлюднено на офіцій-
ному веб-сайті Державної геологічної служби:        
http://www.dgs.kiev.ua/post160709.htm.

у новому проекті кодексу уточнюється та 
суттєво удосконалюється завдання законо-
давства про надра, принципи державної полі-
тики у сфері користування надрами, основні 
вимоги щодо державного обліку надр, осо-
бливості реалізації прав власності на надра, 
ґрунтовно висвітлено повноваження органів 
державної влади та органів самоврядування 
в цій сфері, особливості та порядок набуття 
прав на користування надрами. 

у новій редакції удосконалено перелік 
підстав на позбавлення права користування 
ділянками надр. Запропоновано нову схему 
державного регулювання надрокористуван-
ня, за якою посилюється вплив місцевих ор-
ганів самоврядування. саме ці органи перед-
бачено наділити правом надання спеціальних 
дозволів (ліцензій) на розробку родовищ ко-
рисних копалин місцевого значення.

Особливу увагу приділено визначенню 
вимог щодо видобування корисних копалин, 
охорони надр, організації державного конт-
ролю і нагляду у сфері використання і охоро-
ни надр. До інших основних новацій проекту 

слід віднести створення надійного захисту 
соціальних, економічних, екологічних інте-
ресів народу україни та користувачів надр, а 
також введення сучасних правових механіз-
мів у цій сфері.

новим проектом визначено умови на-
буття права власності надрокористувача на 
видобуті корисні копалини, а також на збу-
довані ним підземні споруди та інше майно, 
пов’язане з надрами, що утворює надійний 
механізм захисту прав користувача.  

Передбачений особливий статус техно-
генних родовищ корисних копалин, які як від-
ходи утворюються в результаті видобування 
та переробки природних покладів корисних 
копалин. З метою вирішення проблем мож-
ливого негативного впливу на довкілля  про-
понується віднести ці родовища до власності 
підприємств, діяльність яких забезпечила їх 
формування. 

Окремими статтями регламентовано 
право на встановлення сервітуту та огляд  
гірничих виробок сусіднього користувача 
надр при підозрі на вторгнення, що сприя-
тиме вирішенню конфліктів у сфері користу-
вання надрами. Запропоновано врегулюван-
ня питання фінансування робіт з ліквідації 
гірничодобувних об’єктів та екологічних на-
слідків їх функціонування.

новим є поняття тимчасового гірничого 
відводу, який надається органами гірничого 
нагляду при проведенні дослідно-промислової 
розробки родовищ, а також при розробці ро-
довищ, які не пройшли державну експертизу.

Проектом кодексу передбачені умови 
суміщення розвідки і розробки родовищ, гео-
логічна будова яких відзначається надзви-
чайною складністю при незначних обсягах 
корисних копалин. Запропоновано ввести 
також такий вид користування надрами, як 
старательська розробка, що дасть змогу за-
безпечити потреби виробництва у сировині, 
добування якої недоцільне з економічних 
розрахунків.

Положення нової редакції кодексу спря-
мовані на удосконалення гірничих відносин 
україни та створюють умови для більш ефек-
тивного державного регулювання і управлін-
ня надрокористуванням, зміцнюють позиції 
надрокористувачів і забезпечують сприятли-
ві умови для інвестицій у геологічне вивчен-
ня і розробку надр. 

в результаті прийняття цієї редакції 
кодексу буде удосконалена система дер-
жавного регулювання у галузі надрокорис-
тування, змістовно удосконалені вимоги до 
провадження діяльності надрокористування 
з боку держави, а надрокористувачі отрима-
ють законодавчий захист своєї діяльності, 
впровадження ринкових відносин у сферу 
надрокористування на фоні державного ре-
гулювання, що має стимулювати збільшення 
інвестицій у вивчення і використання надр, 
оскільки вкладення коштів на стадії геоло-
гічного вивчення родовищ корисних копалин 
передбачає відповідні пільги при отриманні 
права на розробку цих родовищ. 

Україна. Проект Кодексу 
України про надра

Ліцензію на видобуток бурштину на 
родовищі володимирець східний, 

що у володимирецькому районі, планує 
реалізувати за кілька тижнів на аукціоні 
мінприроди. стартова ціна 386 тисяч 
гривень. 

За інформацією рівненської геологічної 
експедиції, родовище оцінене та підготовлене 
до розвідки. 15 вересня відбудеться аукціон, 
на якому реалізують ліцензію на видобуток 
на цьому родовищі. упродовж перших трьох 
років геологічна розвідка здійснюватиметься 
паралельно з видобутком. 

Як повідомили з управління економіки 

рівненської ОДа, роботи на цьому родовищі 
почалися з 2005 року, хоча воно поки 
що не розвідане. Очевидно, добувати 
сонячний камінь на родовищі у володимирці 
буде приватна компанія. на Державному 
підприємстві “Бурштин” (чи не єдине в україні, 
що займається видобутком та переробкою 
бурштину), яке знаходиться в рівному, не 
мають намірів брати участь у торгах. Як 
стало відомо, столичне тОв “Центр “сонячне 
ремесло” частково фінансувало проведення 
геологічної розвідки на цьому родовищі. 
тепер же товариство має намір придбати 
ліцензію на видобуток.

Україна. 
На Рівненщині 
освоюватимуть ще 
одне родовище 
сонячного каменю
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вчені з англійського університету міста Шеффілд зробили висновок, 
що на місці всесвітньовідомого пам’ятника стоунхендж були похован-
ня перших мешканців англії. Професор археології та керівник проекту 
“stonehenge rіversіde archaeologіcal Project” майк Паркер Персон відзна-
чив, що стоунхендж із самого початку свого існування й до розквіту в ііі 
тисячолітті до н. е. використовувався мешканцями англії як територія 
для поховання померлих. в результаті досліджень були виявлені сліди 
кремації, що проводилася 5 тис. років тому (саме тоді був зведений пер-
ший рів навколо монумента). Поховання продовжувалися протягом 500 
років, а потім ця територія була відособлена по колу кам’яними брилами.

Після проведення розкопок учені прийшли до висновку, що всього у 
стоунхенджі було поховано близько 240 чоловік, які перед похованням 
були кремовані. При цьому археологи вважають, що імовірніше всього 
тут ховали представників місцевої еліти правлячої династії.

За допомогою методу радіовуглецевого аналізу вчені встановили вік 
знайдених кісток. найбільша частина останків відноситься до 2570–2340 
років до н. е., а перша частина пороху, що була виявлена в самій старій 
частині стоунхенджа, датована 3030–2880 роками до н. е.

стоунхендж (англ. Stonehenge) внесено до списку всесвітньої спад-
щини як кам’яне мегалітичне спорудження на солсберійській рівнині в 
графстві уілтшир (англія). Ця ритуальна споруда-кромлех побудована із 
125 велетенських кам`яних блоків вагою до 25 тонн кожна. Знаходиться 
приблизно на відстані 130 км на південний захід від Лондона.

нОвини

канадська компанія “stornoway Dіamond corporatіon” при про-
веденні пошукових робіт у жовтні 2008 р. знайшла нове кімберлі-
тове тіло Хаммер (hammer) у районі норт-слейв (north slave) про-
вінції нунавут.

Площа Хаммер знаходиться приблизно в 500 км на північ від м. 
Йеллоунайф (Північно-Західні території, канада) і належить спіль-
ному підприємству компаній “stornoway” (75 % і оператор) і “north 
arrow Mіnerals іnc.” (25 %).

Природа і реальні розміри тіла до цього часу невідомі. Довжина 
його складає приблизно 225 м, ширина 15–100 м, а площа, що ви-
ходить на поверхню, – близько 1 га. При проходці шурфів вручну 
була виявлена вивітріла кімберлітова брекчія. результати мінера-
логічного аналізу зразків з кімберлітового тіла Хаммер показали 
наявність повного набору мінералів-індикаторів кімберлітів, вклю-
чаючи піроп і еклогітові гранати, а хімічний склад цих мінералів 
вказує на потенційну алмазоносність даних порід.

спільне підприємство на даний час розробляє програму май-
бутніх робіт на площі Хаммер, що можуть включати додаткові до-
слідження, випробування, наземну геофізичну зйомку та буріння.

компанія “afrіcan Dіamonds” відновила дві ліцензії на розвідку 
в Ботсвані (Pl004 і Pl007) терміном на два роки й одержала одну 
нову ліцензію (Pl605). Ліцензії належать компанії “atlas”, що зна-
ходиться у 100-відсотковій власності “afrіcan Dіamonds”. Ліцензія 
на розвідку Pl004 видана на ділянку площею 1 112 га, на якій 
знаходяться кімберлітові трубки ak8, ak9 і Bk5, розташовані по-
руч з рудниками Орапа (orapa) і Дамча (Damtsha).

ресурси кімберлітової трубки ak8, оцінені до глибини 300 м 
від поверхні, складають 20 млн. т кімберліту. середній вміст ал-
мазів – 0,03-0,07 ct/т, їхня передбачувана ціна – 35-190 доларів 
сШа/ct. Площа трубки – 5 га. 

кімберлітова трубка ak9 має площу 3 га. ресурси трубки, 
підраховані до глибини 250 м від поверхні, складають 11 млн. т 
кімберліту. середній вміст алмазів – 0,025-0,035 ct /т. трубка Bk5, 
за словами компанії, ще недостатньо вивчена.

Ліцензія на розвідку Pl007, що також була відновлена, видана 
на ділянку площею 3 144 га, що знаходиться в межах дуже пер-
спективної на алмази території, повідомила “afrіcan Dіamonds”.

нова ліцензія на розвідку Pl605 видана компанії “atlas” на ді-
лянку площею 159 га, яка розташована поруч з рудником Дамча, 
що належить компанії “Debswana”. Ділянка також є перспектив-
ною щодо відкриття нових кімберлітових тіл. За словами компанії, 
одержання ліцензій дасть їй час і можливість оцінити економічний 
потенціал виявлених кімберлітових трубок і намітити нові об’єкти 
для планування розвідницьких робіт на ліцензійних ділянках.

Канада. “Stornoway” 
знайшла нове 
кімберлітове тіло

Ботсвана. “Afrіcan 
Dіamonds” відновила дві 
ліцензії на розвідку 

Великобританія. Для чого 
побудували Стоунхендж?
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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

01 / 10
04 / 10 / 2009
італія, валенсія

Jewellery and Watching
Виставка дорогоцінностей, дорогоцінного каміння, перлів, годинників

01 / 10
04 / 10 / 2009
італія, турин

Euromineralexpo 
Міжнародна виставка-ярмарок скам’янілостей, самоцвітів і дорогоцінного 
каміння

02 / 10
05 / 10 / 2009
німеччина, ідар-Оберштейн

INTERGEM
Міжнародна виставка діамантів, дорогоцінного каміння, мінералів, ювелірних 
прикрас, технологій і обладнання для ювелірної промисловості

08 / 10
11 / 10 / 2009
малайзія, куала-Лумпур

Malaysia Jewellery Festiva – MJF
Найкрупніший ювелірний фестиваль ювелірних виробів, дорогоцінного 
каміння, перлів, обладнання і годинників

15 / 10
18 / 10 / 2009
україна, 

Kharkiv Deluxe Festival. Найкращі українські дорогоцінності
Спеціалізована виставка ювелірних виробів, годинників і біжутерії, 
дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння

16 / 10
19 / 10 / 2009
Греція, салоніки

Kosmima
Міжнародна виставка прикрас, годинників, дорогоцінного каміння, 
спеціалізованого обладнання для ювелірної промисловості

24 / 10
25 / 10 / 2009
великобританія, Лондон

Rock ‘n’ Gem Show
Виставка виробного каміння, мінералів, скам’янілостей і дорогоцінного 
каміння

30 / 10 
01 / 11 / 2009
німеччина, мюнхен

Mineralientage Munchen
Міжнародний торговий ярмарок мінералів, скам’янілостей, кристалів, 
дорогоцінного каміння, ювелірних виробів, спеціалізованої літератури

06 / 11
08 / 11 / 2009
німеччина, Берлін

MINERALIS
Міжнародна виставка дорогоцінного каміння і мінералів

13 / 11
15 / 11 / 2009
фінляндія, тампере

Gem Exhibition
Міжнародна виставка дорогоцінного каміння

19 / 11
22 / 11 / 2009
україна, київ

Ювелір Експо Україна
Міжнародна спеціалізована виставка ювелірних виробів, банківських металів, 
годинників, обладнання і інструментів

21 / 11
22 / 11 / 2009
великобританія, Брайтон

Rock ‘n’ Gem Show
Мінерали, скам’янілості, самоцвіти, ювелірні вироби з дорогоцінним і 
виробним камінням. Гравіювання і обладнання 

27 / 11
29 / 11 / 2009
Греція, афіни

GEMIN 2009
Мінерали, корисні копалини. Колекціонування

28 / 11
29 / 11 / 2009
німеччина, Дортмунд

WESTDEUTSCHE MINERALIENTAGE 2009
На виставці «Дні мінералів» у Західній Німеччині будуть представлені 
мінерали, скам’янілості, дорогоцінне каміння, гемологічне обладнання, 
спеціалізована література

04 / 12
06 / 12 / 2009
італія, верона

World Mineral Show
Міжнародна виставка мінералів, дорогоцінного каміння і ювелірних виробів

04 / 12
06 / 12 / 2009
німеччина, Гамбург

MINERALIEN HAMBURG 2009
Міжнародна виставка мінералів, скам’янілостей, дорогоцінного каміння і 
ювелірних виробів
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09 / 09
12 / 09 / 2009
росія, санкт-Петербург

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

16 / 09
18 / 09 / 2009
казахстан, алмати

Kazcomak
Ювілейна міжнародна виставка «Розробка кар’єрів, підйомно-транспортного 
обладнання, будівництво промислових об’єктів і доріг»

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, 
технологій видобутку та обробки

14 / 10
17 / 10 / 2009
індонезія, Джакарта

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

19 / 10
22 / 10 / 2009
росія, москва

Строительство городов. City Build 2009
Міжнародний форум, до складу якого входить виставка
„Будівельні матеріали і технології”

20 / 10
22 / 10 / 2009
україна, київ

міжнародний форум “індустрія каменю”
Каменеобробка та видобуток каменю, камінь в архітектурі

21 / 10
24 / 10 / 2009

, Лас-вегас

StonEXPo
Міжнародна виставка природного каміння і обладнання 
для його обробки

22 / 10
25 / 10 / 2009
туреччина, анталія

BAUCon YAPEX 2009
17-а Міжнародна спеціалізована виставка будівельних матеріалів, 
технологій і реконструкції (у тому числі каменю і мінеральних продуктів)

28 / 10
31 / 10 / 2009
україна, Одеса

StoneExpoUkraine 2009
Міжнародна виставка: камінь у будівництві й архітектурі

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 мармуру та іншого природного каміння 

05 / 11
08 / 11 / 2009 
Польща, Познань

Kamien-Stone 2009 
Найбільша міжнародна польська виставка природного каміння і технологій 
його обробки

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 мармуру та іншого природного каміння 

19 / 11
22 / 11 / 2009 
Польща, Познань

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

19 / 11
22 / 11 / 2009 
туреччина, анталія

Anatolia Stone Fair
Міжнародна виставка індустрії мармуру та іншого природного каміння 

23 / 11
27 / 11 / 2009 
Оае, Дубаї

BIG 5 Exhibition
Міжнародна будівельна виставка

23 / 01
25 / 01 / 2010 
Бельгія, Гент

Stone expo 2010
Міжнародна виставка каменю і спеціалізованого обладнання для його 
обробки, кварцвмісних будівельних матеріалів
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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!  

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

• підтримки та просування власних і торгових назв на національному та зо-
внішньому ринках (за рахунок надання інформації про торгову назву на 
сайті ДГЦУ, в довіднику "КДК" 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 природним 

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 каміння 

(окремого каменя), необхідні для встановлення їх відповідності власній і 
торговій назвам; 

• пропозиції щодо власної і торгової назв природного каміння (окремого ка-
меня) українською, російською та англійською мовами (у разі потреби — 
іншими мовами) із відповідним обґрунтуванням (мотивацією); 

• еталонні зразки (для дорогоцінних, дорогоцінних органогенного походження 
і напівдорогоцінних каменів — зразки довільної форми й розмірів; для де-
коративних 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  
і 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 фото-
графії мають бути чіткими і контрастни-
ми. Крім того, фотографії повинні пода-
ватися у графічному форматі (TIF, 
JPG).

4. На початку статті обов’язково вка-
зувати індекс УДК, назву статті, ПІБ ав-
тора, назву установи, де працює (якщо 
працює) автор, його науковий ступінь 
(якщо є) та коротке (до 10 рядків) резю-
ме 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 видан-
ня «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 залишає за 
собою право на літературне й грамати-
чне редагування.  

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

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


