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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ, ЗАЛЯГАННЯ ТА  
ДОБУВАННЯ БУРШТИНУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
 
В роботі розглядаються особливості використання, залягання та 
добування бурштину в Україні та світі. Представлені фізико-
механічні та хімічні властивості бурштину, його застосування в різ-
них галузях народного господарства.  Особливості залягання бурш-
тину в північно-західній частині Українського щита та способи його 
видобутку на бурштиновмісних родовищах регіону. 
Ключові слова: бурштин, запаси, поклади, бурштиновмісне родо-
вище, фізико-механічні властивості, гідрогеологічні умови. 

 
Видобуток і використання бурштину на території Україні ве-

деться з давніх часів. Унікальні властивості бурштину підтримують 
постійний зростаючий на нього попит. Вивченням фізико-механічних 
та хімічних властивостей бурштину займались багато вчених: Васи-
лишин І.С., Криницька М.В., Києвленко Є.Я., Квасниця В.Н., Лустюк М.Г., 
Лазаренко Є.К., Панченко В.І., Сребродольський Б.І. та інші [1-7]. До-
слідження вчених, в основному, присвячено вивченню генезису та 
морфології бурштиновмісних родовищ, використанню бурштину в рі-
зних галузях народного господарства. Бурштин використовується 
для створення прикрас у ювелірному та художньому виробництвах. 
Він є хімічною сировиною для виготовлення лаків, фарб, бурштинової 
кислоти, бурштинового масла, каніфолі та інших продуктів, що засто-
совуються у парфумерній та фармацевтичній галузях. 

Бурштинова кислота – продукт переробки натурального бурш-
тину. Має вигляд білих кристалів, кислуватих на смак. Ця речовина 
виробляється людським організмом, але під час стресу або фізичних 
навантажень з'являється дефіцит бурштинової кислоти. Вона стиму-
лює нервову систему, зміцнює діяльність нирок і кишечника, засто-
совується лікарями як протистресовий, протизапальний і антитокси-
чний засіб. Кислота використовується для лікування різного роду 
анемій, гострих радикулітів, хронічних серцево-судинних захворю-
вань (корональний атеросклероз і перенесений інфаркт міокарда), 
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вона добре допомагає в разі патології серцевого м'яза. Кислота чи-
нить благотворний вплив на людей, страждаючих запаленням щито-
видної залози 

Унікальні особливості виробів із бурштину пов'язані з його фі-
зико-механічними та хімічними властивостями. Встановлено, що це – 
високомолекулярна сполука органічних кислот, яка містить в серед-
ньому 79% вуглецю, 10,5% водню, 10,5% кисню. Її формула С10Н16О. В 
бурштині у вигляді домішок (від слідів до 3%) виявлено 24 хімічні 
елементи. З них 17 знайдено у бурштині Клесівського родовища на 
Рівненщині, 12 – у бурштині Пляжної ділянки Приморського родови-
ща, 11 та 13, відповідно, – у бурштині Куршської коси та Прикарпат-
тя. 

Найбільше підприємство з видобутку бурштину знаходиться 
на Балтиці в Калінінградській області в селищі Янтарному. Розробка 
цього родовища почалась у 1872 році. Балтійський бурштин дає що-
року 100-700 тон бурштину-сирцю. Його родовища розташовані в 
морських і прибережно-морських розсипах. Бурштин вимивається 
морськими хвилями із глини, яка знаходиться у надрах Землі, і шма-
тки бурштину викидаються на берег. За рік у Калінінградській облас-
ті за усередненими даними виноситься до 38 тон бурштину, але ос-
новний його видобуток ведеться промисловим способом. На тепер 
роботи проводяться на ділянках відкритим способом. Поклади мають 
продуктивність породи на глибині 8-10 м з високим (близько 2 кг/м3) 
вмістом бурштину. На окремих родовищах запаси значно більші в 
шарі так званої «голубої землі» потужністю 6-14 м, вміст бурштину 
до 2,5 кг/м3, а глибина залягання «голубої землі» – 40-60 м.  

Процес добування складається із декількох операцій. Вскришні 
породи на кар'єрі знімаються за допомогою гідромоніторів та земле-
сосів. Гідромонітори розмивають покриваючі породи, перетворюючи 
їх у пульпу, а з бурштиновмісних вилучається бурштин [2; 3].    

За розвіданими запасами бурштину Україна посідає третє місце 
у світі (близько 100 тис. т) вслід за Польщею (700 тис. т) та Росією  
(160 тис. т). На цей час на території країни відкрито шість родовищ та 
декілька десятків проявів бурштину. Поодинокі ж його знахідки за-
фіксовано практично по всій Україні й обчислюються сотнями. 

У Рівненській області на Клесівському родовищі бурштиновміс-
ні поклади виймають екскаватором. Вийняту породу доставляють ав-
тотранспортом до блоку промивання, розміщеному на промисловій 
ділянці. Спочатку порода надходить у навантажувач, з якого по тран-
спорту подається на грохот, обладнаний металевою сіткою з комір-
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ками діаметром 5,0 мм. Над грохотом на висоті 20 см від сітки вста-
новлена система трубок, в які насосом під тиском подається вода. 
Вона вимиває глину, пісок, кремній, уламки кристалічних порід та 
бурштину розміром менше за 5,0 мм, відносячи їх у спеціально підго-
товлений кар'єр. Шматки породи та самоцвітів розміром 5,0 мм і бі-
льше поступають по транспортеру на розборку. Тут бурштин відо-
кремлюється вручну від вміщуючої його породи. На родовищі, почи-
наючи з 1980 року, щорічно добувається більше 100 кг корисної ко-
палини, 95% добутого бурштину відноситься до категорії ювелірного 
[7-10]. 

Гідрогеологічні умови Клесівського родовища відносно прості, 
повсюди розвинутий верхній водоносний горизонт підземних вод, 
джерелом живлення якого служать атмосферні опади. Водовміщуючі 
породи представлені дрібнозернистими четвертичними пісками та 
дрібно середньозернистими пісками олігоценового віку. Потужність 
горизонту сягає 12 м. У нижній частині він являє собою напірний 
плавун. На більшій частині території водотривом є темно-зеле-
нувато-сірі глини ранньоолігоценового віку або структурована каолі-
нізована кора вивітрювання кристалічних порід. 

За даними українського геолога В.І. Панченка [3; 10], Клесівсь-
ке родовище бурштину є перспективним за запасами, знаходиться в 
зоні обрамлення протерозойських кристалічних порід північно-
західної частини Українського щита осадовими утвореннями палео-
гену. Розсип складається з кількох ділянок, дві з яких відкрито кар'-
єрами. Продуктивний горизонт родовища складається з трьох піща-
них шарів, складених різнозернистими кварцовими пісками, які не-
однаково збагачені глинистою речовиною, органічними матеріалами 
та бурштином. Нижній шар спорадично збагачений глауконітом, від 
чого бурштиновмісна порода набуває голубого відтінку. Шматки бу-
рштину досягають розміру 10 см. За даними В.І. Панченка та О.С. 
Ткачука, вміст бурштину в родовищі – від 15 г/м3 до 310 г/м3 та на-
віть 1000 г/м3, середній – 50 г/м3. Розподіл бурштину нерівномірний, 
максимальна концентрація – в основі товщі.  

Згідно з даними досліджень [7-10], на Рівненщині виявлено три 
зони і чотири райони з промисловими концентраціями бурштину. Всі 
вони належать до Прип'ятського басейну седиментації, в якому од-
ночасно з накопиченням морських відкладів в олігоценову епоху 
(близько 35 млн років тому) утворювались масштабні бурштинові ро-
зсипи. Загальна площа поширення перспективних бурштиновмісних 
горизонтів у Рівненській області – 3810 км2, що складає 18% її тери-
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торії. У Рівненській області розвідані два родовища бурштину: Кле-
сівське в Сарненському та Вільне у Дубровицькому районах, які сьо-
годні розробляються державним підприємством «Бурштин України» 
[10]. Найбільші бурштинові родовища «Клесів», «Вільне», «Володи-
мирець-Східний» містять щонайменше кілька сотень тон бурштино-
вої сировини, з яких розвідано промислових запасів 128 т. Два з них 
експлуатуються: Клесівське родовище (ділянка «Пугач») розробля-
ється державним підприємством «Бурштин України», «Володими-
рець-Східний» – ТОВ «Центр «Сонячне ремесло». Сумарний легаль-
ний видобуток бурштину за 2014 склав 2,61 тони, за 2015 рік – 4,96 
тони. Станом на 1 січня 2016 року у державному балансі запасів «Ян-
тар» враховувалися чотири родовища – Клесівське, Вільне, Володи-
мирець-Східний та Золоте (Південно-Східна ділянка). Балансові за-
паси цих родовищ становлять по категорії С1 – 63,61 т, по категорії 
С2 – 162,87 т [9; 10]. 

Потенційні запаси бурштину в області значно більші. За резуль-
татами пошуково-оцінювальних робіт Рівненської КГП ДП «Українсь-
ка геологічна компанія» прогнозні ресурси бурштину лише в Дубро-
вицькому, Сарненському та Володимирецькому районах становлять 
більше 1400 тон. Так, на Федоріському прояві, розташованому пів-
денніше Клесівського родовища, продуктивні відклади представлені 
пісками. В межах прояву зустрічаються шматки бурштину (від 0,3 см 
до 5-15 см). Потужність продуктивної товщі – від 0,5 м до 11,0 м. 

Дані про інші компанії, які отримали спецдозвіл Держгеонадр 
на видобуток бурштину, в релізі відсутні. 

У той же час в 2016 році Рівненська облрада погодила надання 
надр з метою видобутку бурштину [3; 10]:  

• ТОВ «Золоте» (Південно-Східна ділянка родовища «Золоте» 
Дубровицький р-н); 

• ТОВ «Інклюзія-8» (Західна частина ділянки Каноничі Володи-
мирецький р-н); 

• ТОВ «Санкамян» (Томашгородсье родовище Сарненський і 
Рокитнівський р-ни); 

• ТОВ «Георесерчінг» (ділянка «Чудель» Сарненський р-н); 
• ТОВ «Амбер Майнінг компані» (ділянка «Труска Гребля» Сар-

ненський р-н); 
• ТОВ «Зірка Рівненщини» (ділянка «Вири» Сарненський р-н); 
• ТОВ «Інвестнерудпром» (ділянка «Ясинецький» Дубровицький 

р-н); 
• ТОВ «Надра – Спецленд Ресурси» (ділянка «Чабель-
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Лінчінскій»); 
• ТОВ «Глина-плюс» (ділянка «Вирка» Володимирецький та Са-

рненський р-ни); 
• ТОВ «Рівненерудпром» (ділянка «Антонівка» Володимирець-

кий р-н). 
Клесівське родовище в тектонічному відношенні розташоване в 

межах опущеної частини Осницького блоку – Клесівського гребеню 
[7-10]. Негативна структура незначна за розміром (за даними геоло-
го-знімальних робіт – 240 км²), має форму близьку до правильної чо-
тирикутної і обмежена розломами. Від щита відмежована Шахинсь-
кою, а на заході обрамлена Миляцькою меридіональними локальни-
ми тектонічними зонами. В межах даного успадкованого пониження 
розташовані переважно всі (крім прояву біля с. Переброди на півночі 
району та Томашгородського прояву на сході) виявлені на даний час 
прояви бурштину в межах Клесівського бурштиноносного району. 

За даними [8-10] нижня частина горизонту (протяжністю 700 м) 
ділянки Великий Пугач Клесівського родовища представлена піском 
дрібно-, середньозернистим переважно зеленувато-сірого забарв-
лення, з вмістом глауконіту до 5%. Потужність змінюється від 1-2 м 
до 5-6 м. Серед піску зустрічаються проверстки (2-3 см) темно-сірого 
до чорного забарвлення, збагачені розсіяним вуглистим матеріалом 
та, переважно, з бурштином. Бурштин в основному обкатаний. В ос-
нові горизонту зустрічається галька порід фундаменту та чорного 
кременю (3-5%).   

Верхня частина горизонту представлена піском дрібно- і серед-
ньозернистим сірим, з проверстками світло-сірого; вуглиста органіч-
на речовина розсіяна нерівномірно, зустрічаються проверстки глини 
потужністю 1-2 см та хаотично розташовані уламки вуглефікованої 
деревини. Потужність від 0,5 до 1,6 м. 

На північному заході родовища продуктивна товща простежу-
ється між двома островами, складеними породами фундаменту і роз-
ташованими на незначній відстані один від одного. Межигірська то-
вща приурочена до центральних частин палеопротоки. Верхня час-
тина товщі, потужністю 0,6-1,9 м, представлена різнозернистими піс-
ками сірого, темно-сірого, подекуди зеленувато-сірого забарвлення. 
Бурштин в даній частині товщі в межах досліджуваного розрізу не 
виявлений. Бурштин у більшості випадків виявлено в  нижній части-
ні товщі, потужність якої змінюється від 2,7 до 4,3 м.  Нижня частина 
зеленувато-сірого кольору літологічно подібна до верхньої, однак 
зустрічаються проверстки, збагачені розсіяною вуглистою речови-
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ною та уламки вуглефікованої деревини.  
Територіально віддалена (2 км) ділянка родовища «Північна» 

(біля с. Кривиця) має незначні потужності бурштиновмісних відкла-
дів (1-2 м) і представлені піском з лінзами глини [1; 3; 9; 10]. Північ-
но-східне родовище «Вільне» з вмістом бурштину від 0,6 г/м3 до 
242,7 г/м3 (в середньому 56,0 г/м3) уламковий бурштин виявлено на 
прояві «Мочулище» (вміст 1,0 – 36,5 г/м3), на прояві «Хутірський» 
(вміст 2,2-51,6 г/м3) в темно-сірих піщано-глинистих відкладах. Поді-
бні утворення виявлені і в північно-східній частині даного бурштино-
носного району при проведенні пошукових робіт на проявах «Золо-
те», «Ясинець», «Осова» [3; 10]. У Володимирецькому районі Рівнен-
ської області крім відкритих родовищ виявлені перспективні прояви 
бурштину біля селищ Дубівка, Жовкине, Вирка. Відклади продуктив-
ної товщі в переважній більшості представлені піщаними фракціями 
з різнозернистим матеріалом. На цей час проводяться детальні літо-
логічні дослідження продуктивних відкладів та аналіз зміни їхніх по-
тужностей і глибини залягання. 

Зараз бурштин знаходять на неогенових відкладах, які покри-
вають сірчані руди в Язівському, Немирівському, Роздільському та 
Подорожненському родовищах і в Речичанському сіркопрояві. В ка-
р'єрі рудника Язівського родовища нараховані більше 2000 шматків 
бурштину від міліметра до 25 см. 

Великі поклади бурштину виявлено у Волинській та Житомир-
ській областях. Згідно з виконаним дослідженням у Волинській об-
ласті є чотири родовища; «Гута Лісовська», «Маневичі», «Череваха», 
«Чорторийське». 

Щодо покладів у Житомирській області, то найбільші з них ви-
явлені у Овруцькому та Олевському районах. Бурштин виявлено на 
території Коростенського, Володарсько-Волинського та Черняхівсь-
кого районів. Дещо менше запасів у Лугинському, Ємільчинському, 
Червоноармійському та Коростишівському районах.    

Точні обсяги нелегального видобутку бурштину сьогодні неві-
домі, але, за різними оцінками, в минулому році вони склали від 30 
до 80 т, а річний обсяг цього ринку може досягати 300 млн дол. При 
цьому частка нелегально видобутого бурштину в загальному видобу-
тку може становити до 90% [11-17]. 

Складність та велика кількість можливих технологічних проце-
сів видобутку і специфіка умов експлуатації родовищ вказують на те, 
що для вивчення та видобутку бурштину в конкретних умовах вини-
кає потреба у проведенні додаткових досліджень комплексів облад-
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нання у складі гідромоніторів [12]. В літературі відсутня інформація 
про особливості подальшої переробки піщаної чи глинистої суміші 
для вилучення з неї бурштину, при підвищенні ефективності роботи 
обладнання та зниження енергетичних витрат. Немає також інфор-
мації про використання технологій та обладнання нового технічного 
рівня. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАЛЕГАНИЯ И ДОБЫЧИ 
ЯНТАРЯ В УКРАИНЕ И МИРЕ 
 
В работе рассматриваются особенности использования, залегания 
и добычи янтаря в Украине и мире. Представлены физико-
механические и химические свойства янтаря, его применение в 
различных отраслях народного хозяйства. Особенности залегания 
янтаря в северо-западной части Украинского щита и способы его 
добычи на янтареносных месторождениях региона. 
Ключевые слова: янтарь, запасы, залежи, янтареносное месторож-
дение, физико-механические свойства, гидрогеологические усло-
вия 
___________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


