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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Біланівський кар’єр 

запроектований для розробки однойменного родо-
вища залізистих кварцитів Кременчуцького залізо-
рудного району. Будівництво нового (Біланівського) 
гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) поряд із 
двома діючими – Полтавським і Єристівським – ви-
кликало широкий суспільний резонанс у Полтавсь-
кій області. Частина суспільства занепокоєна мож-
ливими наслідками відкритої розробки нового родо-
вища. Побоювання населення викликають: можли-
вість присутності радіонуклідів природного похо-
дження у залізних рудах (на кшталт відомого всім 
Жовторіченського родовища залізистих кварцитів); 
небезпека забруднення повітря токсичними газами 
вибухів і породним пилом; очікуване руйнування 
житла від систематичних струсів гірського масиву 
вибуховими хвилями; проблема з режимом і якістю 
підземних вод тощо. 

Метою роботи є встановлення й оцінювання ра-
діаційних ризиків експлуатації північно-східної час-
тини Біланівського кар’єру залізистих кварцитів. 
Саме тут Біланівський кар’єр найближче підходить 
до людських поселень, які залишаються поза межа-
ми запроектованої зони відселення. Район дослі-
джень розташований на відстані 2 км на захід від за-
лізничної станції Галещина. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Бі-
ланівське родовище залізистих кварцитів відоме з 
60-х років минулого століття. У будові Біланівсько-
го родовища виділяють два структурні яруси – ниж-

ній, представлений докембрійськими кристалічними 
породами, і верхній, складений осадовими відкла-
дами кайнозою. 

Нижній структурний ярус має складчасто-блокову 
будову, зумовлену наявністю низки антиклінальних і 
синклінальних структур субмеридіонального та пів-
нічно-західного простягання. Верхній структурний 
ярус формують горизонтально залягаючі товщі, із не-
значним зануренням на північний схід. 

Осадова товща в межах Біланівського родовища 
має потужність від 84 до 115 м, представлена поро-
дами палеогенової (бучацька, київська, харківська 
світи) та четвертинної систем. Залізисті кварцити 
родовища пов’язані із саксаганською світою криво-
різької серії. 

Розробку Біланівського родовища планує здійс-
нювати один з підрозділів компанії Ferrexpo – ТОВ 
«Біланівський ГЗК». Ця ж компанія (Ferrexpo) кури-
рує Полтавський і Єристівський ГЗК. 

Станом на березень 2017 р. Біланівський ГЗК має 
лише дозвіл на спеціальне природокористування – 
для дослідно-промислової розробки Біланівського 
родовища згідно з існуючим в Україні Положенням 
про порядок організації та виконання дослідно-
промислової розробки родовищ корисних копалин 
загальнодержавного значення. Дозвіл оформлений 
на підставі наказу Державної служби геології та 
надр України (Держгеонадра) від 19 грудня 2013 р. 
№ 630. Термін дії дозволу – двадцять років (до 
20.12.2024 р.). 
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Технологічно запроектовано відкритий спосіб 
розробки Біланівського родовища – до максималь-
ної глибини балансових запасів (600 м), із продук-
тивністю 45 млн. тон кварцитів на рік. Термін існу-
вання Біланівського кар’єру, з врахуванням періоду 
затухання виробництва, складе 40 років. Запроекто-
вана система розробки кар’єру – вибухово-
розкривна з поступовим поглиблюванням, за зовні-
шнього розташування відвалів розкривних порід. 

Літологічний склад геологічного розрізу дозво-
ляє відпрацювання Біланівського кар’єру в інтервалі 
глибин 0–115 м (осадова товща) за середнього кута 
відкосу борту кар’єру 40–45 °, а в інтервалі глибин 
115–600 м (кристалічні породи) – за кута 65–70 °. 

Окрім кар’єру, передбачені площі під адмінбудів-
лі й збагачувальну фабрику (в Кияшках), під відвали 
розкривних порід, хвостосховище, проммайданчик. 

Дослідження радіаційного стану території Біланів-
ського ГЗК проводяться з 2012 року. Основними авто-
рами опублікованих робіт з цього питання є: 
В.Г. Верховцев, Г.В. Лисиченко, Ю.Є. Тищенко, 
Є.Б. Краснов, А.О. Студзінська, О.О. Крамар, 
Ю.В. Юськів [1–4]. Переважно оцінювався сучасний 
стан радіаційної безпеки. 

Слухи щодо радіації в районі Біланівського ро-
довища залізистих кварцитів мали підстави, адже 
корінним мешканцям було відомо про знахідки тут 
уранових руд. Де конкретно залягають уранові руди, 
тривалий час замовчувалося. А розвідані вони саме 
в північно-східній частині Біланівського родовища, 
за 1,5 км на захід від залізничної станції Галещина 
(на західній околиці селища Нова Галещина). 

У науковій літературі знахідка уранових руд 
отримала назву Кременчуцького уранового родови-
ща, незважаючи на розташування за 30 км від Кре-
менчука. Чи можна класифікувати Ново-
Галещинські радіоактивні поклади власне як «родо-
вище», достеменно не відомо. Термін «родовище» 
має підтверджуватися придатністю покладів урано-
вих руд для промислового використання. Оскільки 
промислове використання наявних радіоактивних 
покладів ще не обґрунтоване, то деякі науковці по-
ряд з терміном «родовище» вживають інші форму-
лювання, наприклад, «уранова мінералізація Кре-
менчуцького рудопрояву». Автор даного дослі-
дження схильний дотримуватися назви «Кременчу-
цький рудопрояв урану», трактуючи його поклади 
як «непромислові або з невизначеними параметра-
ми» (відповідно до існуючої класифікації, наведеної 
в Інструкції із застосування Класифікації запасів і 
ресурсів корисних копалин державного фонду надр 
до родовищ уранових руд, затвердженій наказом 
Державної комісії України по запасах корисних ко-
палин від 14.12.1998 р. № 100). 

Кременчуцький рудопрояв урану сформувався у 
тріщинуватій зоні порід саксаганської світи, яка ко-
нтролюється великим Ревівським (Діагональним) 
розломом. Зона характеризується накладеними про-
цесами вторинного окварцювання, окиснення заліз-
них руд, лужного та карбонатного метасоматозу. 
Уранові рудні тіла залягають сумісно із залізними 
рудами, мають лінзо- та стовпоподібну форму. Про-

тяжність зон уранового зруденіння по простяганню 
та падінню складає перші сотні метрів, за потужнос-
ті до 10 м і більше. Уранові руди алюмосилікатні та 
залізо-оксидні, вкраплені та прожилкові. Головними 
рудними мінералами є уранініт (уранова слюдка), 
уранова чернь (колоїднодисперсний продукт зміни 
уранініту), магнетит і гематит [5]. За вмістом урану 
руди відносять до рядових, а за вмістом заліза зага-
льного – до багатих (понад 50 %). 

При аналізі радіаційних ризиків експлуатації Біла-
нівського кар’єру важливо пам’ятати про наявність 
двох офіційних схем території Біланівського ГЗК: 

1) схеми 1979 року, що відповідає техніко-
економічному обґрунтуванню (ТЕО) розробки Біла-
нівського родовища і зазвичай представлена в нау-
кових публікаціях [1–3]; 

2) відкоригованої (в частині контурів меж видо-
бувного кар’єру) схеми, яку демонструють на прес-
конференціях представники Біланівського ГЗК [6]. 

Головна відмінність цих схем полягає в місцепо-
ложенні північно-східної межі Біланівського 
кар’єру. На другій, відкоригованій, схемі ця межа 
дещо зміщена на захід, зокрема на північно-західній 
околиці селища Нова Галещина (район Липки) – на 
640 м за нашими підрахунками. 

За обома схемами Кременчуцький рудопрояв 
урану розташований поза межами Біланівського 
кар’єру, в його північно-східному борту – приблиз-
но 500 м на схід від крайньої північно-східної межі 
кар’єру за схемою ТЕО або 1140 м за відкоригованою 
схемою. За даними попередніх досліджень [1, 2] та 
нашими даними [7] цей рудопрояв урану практично 
не впливає на безпечний загалом радіаційний фон 
місцевості. Надійним екраном для цього слугує по-
тужна (115 м) товща перекриваючих осадових порід 
(суглинків, пісків, глин, мергелів, алевролітів, піс-
ковиків). 

Результати вимірювання потужності еквівалент-
ної дози (ПЕД) гамма-випромінювання в районі 
Кременчуцького рудопрояву урану (на висоті 1 м 
над поверхнею ґрунту, в мкЗв/год) ілюструє рис. 1. 
Профіль А-А закладений вкрест простягання мета-
морфічної товщі. Довжина профілю – 1820 м, зага-
льна кількість точок спостереження – 63 (з інтерва-
лом 40 м, в окремих місцях – зі згущенням до 20 м). 
Абсолютні відмітки поверхні землі уздовж профілю 
– 78,6–78,8 м над рівнем моря. Заміри проводилися 
в листопаді 2015 року, за допомогою радіометра-
дозиметра РКС-01 «СТОРА-ТУ» (зав. № 0708130) 
Кременчуцької санепідемстанції. Точність замірів – 
±15 %. Оператор – Мельничук Д.М. 

Показники радіаційного фону ПЕД гамма-
випромінювання по профілю А-А не перевищують 
середні для регіону і складають 0,07–0,14 мкЗв/год. 
Зміни потужності еквівалентної дози гамма-
випромінювання уздовж профілю досить чітко ко-
релюються зі змінною геологічних порід. 

Мінімальні значення ПЕД гамма-
випромінювання по профілю А–А (до 0,1 мкЗв/год) 
відповідають сланцевим горизонтам саксаганської 
світи та гранітоїдам. 
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Рисунок 1 – Графік зміни потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання в районі розташування  

Кременчуцького рудопрояву урану (профіль А–А, район Липки, у мкЗв/год) 
 

Залізовмісні товщі саксаганської світи представ-
лені на профілі А-А (рис. 1) в інтервалах точок спо-
стереження 1182–1108 і 1056–1036. Останній інтер-
вал (між точками спостереження 1056–1036) – це, 
скоріше за все, і є проекція зони Кременчуцького 
рудопрояву уранових руд на поверхню землі. 

Загалом же в районі Біланівського кар’єру поту-
жність еквівалентної дози гамма-випромінювання 
коливається від 5,5 до 19,45 мЗв/10 років [1, 2]. По-
тужність радіоактивного випромінювання середо-
вища (гамма-фон у повітрі) змінюється від 8,96 до 
15,92 мкР/год. Активність еманації радону складає 
від 20 до 507 Бк/м3. При цьому перевищення реко-
мендованого рівня дії рівноважної об’ємної актив-
ності радону для існуючого житла (400 Бк/м3) вста-
новлено виключно в районі розташування Кремен-
чуцького рудопрояву урану. Максимальний показ-
ник активності радону безпосередньо в межах Біла-
нівського кар’єру становить 217 Бк/м3 (фактично 
вдвічі менше рекомендованого рівня дії рівноважної 
об’ємної активності радону для існуючого житла). 

Закладена в ТЕО розробки Біланівського родо-
вища залізистих кварцитів (1979 р.) санітарно-
захисна зона видобувного підприємства обмежена 
відстанню 500 м. Проте, відповідно до вимог Дер-
жавних санітарних правил планування та забудови 
населених пунктів (ДСП 173–96), затверджених на-
казом МОЗ України від 19.06.1996 р. № 173, кар’єри 
по видобуванню залізних руд відкритим способом з 
використанням вибухових засобів відносяться до 
класу 1А, із санітарно-захисною зоною 1500 м. 

Проаналізуємо можливість дотримання вимог 
ДСП 173-96 щодо санітарно-захисної зони при екс-
плуатації північно-східної частини Біланівського 
кар’єру. Водночас визначимо радіаційні ризики ная-
вних уранових покладів, оскільки центр аномалії 
Кременчуцького рудопрояву урану практично спів-
падає із західною межею селища Нова Галещина. 

Надійних даних про глибинну будову Біланівсь-
кого родовища в районі нашого дослідження (до 
глибини розробки кар’єру – 600 м від денної повер-
хні) не має. Тому для структурних побудов у профі-
лі А–А (район Липки) використовуємо дані найбли-
жчого з півночі геологічного профілю Галещинсько-
го родовища багатих залізних руд – профілю ХІІ. 

Зокрема, приймаємо такі кути падіння метаморфіч-
них порід: в інтервалі глибин 115–280 м від поверх-
ні землі – 70 °; в інтервалі глибин 280–380 м – 60 °; в 
інтервалі глибин 380–480 м – 55 °; в інтервалі гли-
бин 480–680 м – 60 °. Загальний напрямок падіння 
порід – на захід. 

Крайню східну межу запроектованого Біланівсь-
кого кар’єру та положення покладів уранових руд на 
поверхні кристалічного фундаменту визначаємо 
графічно на плані. Потенційно урановмісною вважа-
ємо усю товщу саксаганської світи північно-східної 
частини Біланівського родовища. Звідси: відстань 
між східною межею запроектованого Біланівського 
кар’єру (варіант ТЕО) та проекцією західної межі 
урановмісної зони Кременчуцького рудопрояву на 
поверхню землі приймаємо рівною 415 м. 

За результатами моделювання мінімальна відс-
тань між східним бортом Біланівського кар’єру (ва-
ріант ТЕО) і урановмісною зоною Кременчуцького 
рудопрояву на глибину (на момент завершення екс-
плуатації кар’єру) складе відповідно (рис. 2): на 
глибині 115 м від поверхні землі – 491 м; на глибині 
200 м – 460 м; на глибині 400 м – 434 м; на глибині 
600 м – 412 м. 
 

 
 

Рисунок 2 – Положення східного борту Біланівського 
кар’єру в профілі А–А відносно урановмісної зони 

Кременчуцького рудопрояву (варіант ТЕО) 
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Отримані значення є суттєво більшими за 115 м 
осадових порід, товща яких забезпечує нормальний 
рівень гамма-фону місцевості над покладами урано-
вих руд Кременчуцького рудопрояву. За відсутності 
інших радіоактивних джерел у східному борту Біла-
нівського кар’єру отримані результати побудов мо-
жна було б вважати задовільними. 

На жаль, ймовірність наявності інших радіоакти-
вних джерел є досить високою, про що свідчать ре-
зультати комплексних профільних радіоекологічних 
досліджень 2012 року [1]. Так, цими дослідженнями 
у північно-східній частині Біланівського родовища 
залізистих кварцитів виявлено невідому раніше ло-
кальну радіаційну аномалію потужністю 
0,222 мкЗв/год, або 1,945 мЗв/рік. 

Аномалія зафіксована у точці спостереження 
WP0172 [1], за 250 м на південь від досліджуваного 
нами профілю А-А (район Липки). Ця точка знахо-
диться в контурі запроектованого Біланівського 
кар’єру (варіант ТЕО), за 180 м на захід від його схі-
дної межі. 

Приймаючи ширину зони радіоактивної аномалії 
щонайменше в 20 м і попередні умови структурних 
побудов щодо кутів падіння метаморфічної товщі, 
отримуємо наступні результати (рис. 3, 4). 
 

 
Рисунок 3 – Положення східного борту Біланівського 

кар’єру в профілі А–А – 250 м відносно зони  
недослідженої радіоактивної аномалії (варіант ТЕО) 

 

 
Рисунок 4 – Положення східного борту Біланівського 

кар’єру в профілі А-А – 250 м відносно зони  
недослідженої радіоактивної аномалії за відкоригованим 

варіантом меж кар’єру (640 м на захід) 
 

За варіантом ТЕО зона недослідженої радіоакти-
вної аномалії залишається в контурі Біланівського 
кар’єру до його максимальної глибини (рис. 3), 
створюючи радіаційні ризики як для навколишнього 
середовища, так і для працівників видобувного 
кар’єру зокрема. 

За відкоригованим (демонстраційним) варіантом 
меж Біланівського кар’єру зона недослідженої ра-
діоактивної аномалії залишиться поза його бортом 
(рис. 4). При цьому відстань між східним бортом Бі-
ланівського кар’єру та зоною недослідженої анома-
лії складе: на глибині 115 м від поверхні землі – 
522 м; на глибині 200 м – 489 м; на глибині 400 м – 
447 м; на глибині 600 м – 415 м. 

За цим же варіантом відстань між східною ме-
жею Біланівського кар’єру та проекцією західної 
межі урановмісної зони Кременчуцького рудопроя-
ву на поверхню землі збільшиться до 1055 м. Відпо-
відно гранична відстань між кар’єром і житловими 
помешканнями селища Нова Галещина становитиме 
1140 м. 

Звузити Біланівський кар’єр можна за рахунок 
комплексного, відкрито-підземного способу розроб-
ки родовища. Для наших побудов приймаємо два 
варіанти комплексної розробки: 1) до глибини 500 м 
– кар’єр, а в інтервалі 500 – 600 м – шахта; 2) до 
глибини 400 м – кар’єр, а в інтервалі 400 – 600 м – 
шахта. Залишаючи незмінною ширину кар’єру на 
глибині 600 м, отримуємо такі результати (рис. 5, 6). 
 

 
Рисунок 5 – Положення східного борту Біланівського 

кар’єру в профілі А-А – 250 м за комплексної  
розробки родовища (шахта з глибини 500 м) 

 

 
Рисунок 6 – Положення східного борту Біланівського 

кар’єру в профілі А-А – 250 м за комплексної  
розробки родовища (шахта з глибини 400 м) 

 
За варіанту І комплексної розробки Біланівсько-

го родовища (шахта з глибини 500 м) (рис. 5) відс-
тань між східним бортом кар’єру та зоною недослі-
дженої аномалії складе: на глибині 115 м від повер-
хні землі – 542 м; на глибині 200 м – 516 м; на гли-
бині 400 м – 479 м; на глибині 600 м – 415 м. 

При цьому відстань між східною межею Біланів-
ського кар’єру та проекцією західної межі урановмі-
сної зони Кременчуцького рудопрояву на поверхню 
землі збільшиться до 1080 м. Відповідно гранична 
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відстань між кар’єром і житловими помешканнями 
селища Нова Галещина становитиме 1165 м. 

За варіанту ІІ комплексної розробки Біланівсько-
го родовища (шахта з глибини 400 м) (рис. 6) відс-
тань між східним бортом кар’єру та зоною недослі-
дженої аномалії складе: на глибині 115 м від повер-
хні землі – 575 м; на глибині 200 м – 550 м; на гли-
бині 400 м – 512 м; на глибині 600 м – 415 м. 

При цьому відстань між східною межею Біланів-
ського кар’єру та проекцією західної межі урановмі-
сної зони Кременчуцького рудопрояву на поверхню 
землі збільшиться до 1120 м. Проте і в цьому разі 
гранична відстань між кар’єром і житловими поме-
шканнями селища Нова Галещина буде меншою за 
1500 м, регламентовані ДСП 173–96 (фактично ста-
новитиме 1205 м).  

Існуючі на даний час рівні дозового навантаження 
в районі будівництва Біланівського ГЗК становлять у 
середньому 0,09 бер/рік (або 0,9 граничних доз для на-
селення). Утім, максимальне зафіксоване значення в 
районі будівництва Біланівського ГЗК – 0,13 бер/рік 
[2] (або 1,3 граничних доз для населення). 

ВИСНОВКИ. Основними ризиками експлуатації 
північно-східної частини Біланівського кар’єру є:  

1) радіаційні ризики, пов’язані з наявністю в бо-
рту кар’єру покладів уранових руд і радіоактивної 
аномалії;  

2) недотримання вимог ДСП 173–96 щодо сані-
тарно-захисної зони видобувного підприємства.  

В умовах монолітності гірського масиву радіа-
ційний стан у північно-східній частині Біланівського 
родовища побоювань не викликає. Але у випадку 
відпрацювання Біланівського кар’єру із застосуван-
ням вибухових засобів, як це передбачено проектом, 
можливе руйнування цілісності уранових покладів. 
Ці ризики несуть потенційну загрозу населенню за-
хідної частини селища Нова Галещина, що прожи-
ває в контурі меж санітарно-захисної зони кар’єру. 

На даний час (на початок розробки Біланівського 
кар’єру) рівень радіації в районі дослідження є без-
печним для населення. Але максимально можливий 
рівень дозових навантажень від джерел зовнішнього 
опромінення на Біланівському родовищі залізистих 
кварцитів перевищує дозволений рівень у 1,3 рази. 
Це вимагає встановлення особливого режиму тери-
торії та передбачення для місцевого населення соці-
ально-економічної компенсації ризику від діяльнос-
ті Біланівського ГЗК відповідно до Закону України 
«Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку». 

Без використання вибухових засобів товща крис-
талічних порід поміж східним краєм запроектовано-
го кар’єру Біланівського ГЗК і покладами уранових 
руд Кременчуцького рудопрояву забезпечить рівень 
радіації на рівні сучасного.  

За умови розробки Біланівського родовища без 
застосування вибухових засобів сприйнятливими є 
як відкритий, так і комплексний, відкрито-
підземний способи розробки, але виключно в конту-
рі відкоригованих меж кар’єру (зі зміщенням східної 
межі кар’єру не менше, ніж на 115 м на захід відно-
сно недослідженої радіоактивної аномалії). Відмова 
від використання вибухових засобів дозволяє також 

уникнути порушень вимог ДСП 173–96 щодо сані-
тарно-захисної зони видобувного підприємства (пі-
дприємство класифікується до класу ІІ, із санітарно-
захисною зоною 500 м). 

Теоретичні висновки щодо можливого впливу 
вибухів на цілісність гірського масиву у східному 
борту Біланівського кар’єру необхідно підтвердити 
експериментальним шляхом. 

Також експериментально рекомендується визна-
чити можливість застосування в Біланівському 
кар’єрі прогресивних технологій безвибухового до-
бутку руд, зокрема:  

1) відкритим способом – екскаваторами з ковшем 
активної дії [8];  

2) підземним способом – із закладанням вироб-
леного простору пустою породою [9, 10]. 

У той же час рекомендується розширити на схід 
(поза межі впливу Кременчуцького рудопрояву ура-
ну) зону обов’язкового відселення, доповнивши її 
західним мікрорайоном селища Нова Галещина з 
вулицями Лучицького, Вернадського, Радіонова, 
П’ятницького включно. 
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ABOUT OF SAFETY OF OPERATION OF THE NORTH-EASTERN P ART  

OF THE QUARRY BILANIVSKY IRON ORE 
S. Lashko 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University  
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine: E-mail: lashkos@sat.poltava.ua 
Purpose. The object of this work is the establishment and assessment of radiation risks of the operation of the 

North-Eastern part Bilanivsky quarry, where he comes closest to human settlements. Methodology. Field measure-
ments, computer modeling is performed, with the use of analytical, mapping and structural geological methods. Re-
sults. The main risks of operation of the North-Eastern part Bilanivsky quarry identified radiation risks (in the case of 
explosives) and noncompliance with DSP 173-96 regarding the sanitary-protective zone of the mining company. Radia-
tion risks associated with the Kremenchuk uranium ore occurrence, which is located in the North-Eastern edge of the 
Bilanivsky quarry. Currently (at the beginning of development Bilanivsky quarry) radiation level in the region is safe 
for residents. Reliable screen for this are powerful deposits of the overlying sedimentary rocks (115 m). Originality. 
For the first time the position of radioactive zones in the North-Eastern edge of the Belanovsky quarry is analyzed. The 
need of correcting of borders the quarry and the zone of obligatory resettlement are substantiated. Practical value. The 
research results can be used when designing and developing a Bilanivsky quarry, and to resolve disputes between the 
residents of the village of Nova Haleschyna and administration Bilanivsky mining plant. Сonclusions. The Eastern 
boundary of Bilanivsky quarry must be on the 115 m to the West from the nearest radioactive anomalies. The complex 
open-underground method of development of the deposit Bilanivsky iron ore without the use of explosives and the ex-
tension to the East (outside the limit of influence of the Kremenchuk uranium ore occurrence) zone of obligatory reset-
tlement, including a Western neighborhood of the village of Nova Haleschyna with streets Luchitsky, Vernadsky, Radi-
onova, Pyatnitsky is recommended. References 10, figures 6.  

Key words: quarry, uranium, radiation, boundary, zone. 
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