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Оцінено поклади неметалічної корисної копалини сапропель на території України, групи
освоєння родовищ як перспективних для видобутку та застосування в сільському господарстві.
Застосовано системні підходи, порівняльний аналіз та узагальнення. На території України розвідано 309 із 351 родовища сапропелю із загальними запасами понад 91 млн т, що є актуальним
природним ресурсом сировини для багатьох галузей економіки (сільське господарство, медицина,
косметологія). Основні ресурси озерних сапропелевих відкладів зосереджені на заході України у
водоймах Волинської і Рівненської областей, які становлять 76% і 8,4% загальноукраїнських запасів
відповідно. На 191 озері Волинської області розвідано 73706 тис. т покладів сапропелю за категоріями А + С1 + С2, із них балансові запаси складають 66 871 тис. т, позабалансові — 6 835 тис. т.
Перспективними для розвідки родовищ сапропелю є 164 родовища, у тому числі: Волинська область — 77 родовищ, Сумська — 49, Харківська — 22, Рівненська — 14, Чернігівська — 2 родовища.
За прогнозними оцінками, в Україні відомо 61 родовище сапропелю площею 5912,5 га із запасами
83558 тис. т. У сільському господарстві сапропель як органічне добриво впродовж останніх років
застосовують у незначних об’ємах, що становить 0,16% від загального обсягу внесених органічних
добрив. Найбільше сапропелю вносять у ґрунт у Волинській області — 9,76 тис. т, що становить
58% від загального обсягу внесеного сапропелю. Майже рівноцінно сапропель використовують при
вирощуванні зернових, зернобобових і технічних культур.
Ключові слова: природні ресурси, донні відклади, родовища, екологічна безпека, раціональне
природокористування.

Вступ
На сучасному етапі розвитку людства особливої актуальності набули екологічні проблеми, зокрема, в аспекті вичерпання природних
ресурсів та їх нераціонального використання,

деградації екосистем, надмірного рівня антропогенного навантаження на навколишнє природне
середовище тощо. Відповідно до різних міжнародних природоохоронних документів, зокрема природоохоронних конвенцій Ріо: Рамкової
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Конвенції ООН про зміну клімату, Конвенції
про боротьбу з опустелюванням та Конвенції
про біологічне різноманіття, незбалансоване і
неефективне використання природних ресурсів може стати чинником виникнення серйозних соціальних та економічних проблем [1; 2].
Тому важливим є перегляд існуючих підходів
і технологій використання природних ресурсів, науково обґрунтоване, екологічно безпечне
використання місцевих природних ресурсів,
розроблення практичних рекомендацій щодо
їхньої охорони й раціонального використання,
що є пріоритетним в усьому світі.
У сільському господарстві комплексні органічні добрива є основою відтворення гумусу в орних землях, енергетичним матеріалом
для мікроорганізмів, важливим джерелом для
елементів живлення рослин і важливим засобом регулювання всіх важливих агрономічних
властивостей ґрунту. Особливо цінним у органічних добривах на основі сапропелю є ефект
тривалої післядії хімічних речовин, сполук на
якість, резистентність педосфери і її компонентів, високі показники підвищення врожайності
та екологічної безпеки в органічному агровиробництві, забезпечення природного відновлення
потенціалу ґрунтів.
Сапропелі — комплексні відкладення органічних і мінеральних речовин на дні непроточних або слабопроточних відкритих водойм,
переважно формуються у флювіогляціальних,
карстових озерах бореальної зони, рідше —
у старицях, заплавах річок в анаеробних умовах. За нашими даними, в межах Полісся наявні сапропелі на дні торфовищ і боліт, проте
економічного ефекту для видобутку вони не
представляють. Окрім того, ці території здебільшого мають природоохоронний статус [3].
Термін «сапропель», що означає «гнилий мул»,
був використаний в 1901 р. вченим Лаутенбергом, у центральній Європі використовується
також синонім «ґітія».
Сапропелі у природному вигляді — це
багатокомпонентні полідисперсні системи, вміст
органічних речовин у них перевищує 15–95%
маси сухих речовин. Склад органічних речовин
сапропелів представлений бітумоїдами, вуглеводним комплексом (геміцелюлози і целюлози),
гуміновими речовинами (гуміновими кислотами,
фульвокислотами) та осадом, що не гідролізується. Україна має одні з найбільших покладів
сапропелю в Європі.
Сапропель складається з решток відмерлих організмів, що населяли товщу води
(фітопланктон, зоопланктон) і її поверхню, вищих водних рослин (макрофітів) і продуктів
їх розкладу, а також розчинених речовин і
мінеральних частинок. Формування сапропелю
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відбувається під впливом біохімічних, мікробіо
логічних і механічних процесів. Це складний
органо-мінеральний комплекс речовин із елементним складом органічної маси: карбону —
53–60; кисню — 30–36; гідрогену — 6–8; сірки —
1,5–3; нітрогену — до 6%. Органічна частина
містить від 3 до 11% бітумів, до 40% гумінових, інших біоактивних речовин. Мінеральна
частина сапропелю найчастіше представлена
глинистими, піщанистими і дрібноалевритовими
теригенними або карбонатними частинками.
У мінеральному складі виділяють: алотигенні
мінерали (кварц, калієвіпольові шпати, плагіоклази, біотит, мусковіт ін.); сингенетичні аутигенні (опал, кальцит, лімоніт, гіпс); діагенетичні
(кальцит, сидерит, марказит, пірит, сірка ін.).
За вмістом золи розрізняють органічні (< 30%),
змішані (30–65%), мінералізовані (65–85%). За
складом зольної частини — вапнякові, кремнеземисті, змішані. Середня густина сапропелю
1050 кг/м3, вміст води від 1,5 до 30 г/г сухої
речовини. За хімічним складом сапропелі поділяють на кремнеземисті (піску понад 50%),
карбонатні (понад 30% окису кальцію) і органічні
(понад 70% органічної речовини) [3].
За нестачі органічних добрив у сільському
господарстві при скороченні поголів’я великої
рогатої худоби, інших тварин, зменшення видобутку мінеральної сировини для удобрення варто робити акцент на використанні сапропелю та
його комбінаціях у органічному агровиробництві
для вирішення проблем деградації земель, посилення водної ерозії, дефляції в контексті змін
клімату, а для Полісся це ще також актуально
через радіаційне забруднення, незначний вміст
гумусу, недостатнє забезпечення органічними,
мінеральними добривами. Рекультивація, реабілітація, покращення фізико-хімічних, агроекологічних показників ґрунтів є основою в
аналітиці покладів сапропелю.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У розвитку кожної держави основне місце
займають наукові, аналітичні дані, зокрема,
щодо природних ресурсів, від масштабу і якості
освоєння яких залежить економічний розвиток та збереження навколишнього середовища
для наступних поколінь. Видобуток корисних
копалин, як правило, призводить до порушення
рівноваги в екосистемах та негативно впливає
на навколишнє природне середовище. Техногенне навантаження на екосистеми спричиняє їх швидке і часто незворотне руйнування,
яке за своїми масштабами поступово набуває
глобального характеру. Водночас актуальним
залишається широке використання місцевих
ресурсів і доступних природних матеріалів,
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зокрема, у сільському господарстві як альтернатива хімічним добривам та меліорантам.
Реалізація положень міжнародних природоохоронних конвенцій забезпечує не лише
охорону і збереження екосистем, а й комплексне
вирішення проблеми збалансованого розвитку
сільськогосподарського виробництва [1]. Зокрема, використання відновлюваних природних
ресурсів у сільськогосподарському виробництві,
з одного боку, сприяє збереженню органічної
речовини ґрунту, зниженню викидів парникових газів у межах агроекосистем, а з іншого —
зменшує техногенний тиск на навколишнє природне середовище.
Також значне підвищення цін на добрива
для сільського господарства за необхідності
збільшення виробництва сільськогосподарської
продукції та жорсткі екологічні вимоги до її
якості спонукають до все більшого застосування
доступних природних речовин, що є економічно
вигідним та відповідає сучасним екологічним
стандартам.
Серед мінеральних ресурсів важливе економічне й екологічне значення мають поклади
сапропелю — донні відклади прісних водойм
(озер), можуть бути також у болотах, старицях
річок. У країнах Східної Європи (Литва, Латвія,
Україна) наявні значні поклади сапропелю із
високою ринковою вартістю, які визнаються національним природним ресурсом [4]. За даними
Національної асоціації добувної промисловості
України, за запасами сапропелю, які майже не
використовуються, Україна займає третє місце
в Європі [5]. Однак існують усі передумови до
розширення ринку сапропелю в Україні, у т.ч.
за рахунок: наявності цього ресурсу; зростання
цін на мінеральні добрива і меліоранти; дефіциту на ринку мінеральних і органічних добрив;
активного розвитку органічного виробництва;
впровадження високих стандартів щодо якості
і безпечності агропродукції тощо.
Видобуток і застосування сапропелю вимагає дотримання правил, норм екологічної
безпеки, які пов’язані з ризиками для довкілля, здоров’я населення відповідно до директив
ЄС щодо водних об’єктів, ґрунтів та методів
ведення сільського господарства. Варто враховувати природоохоронні принципи за видобутку
сапропелю, обмеження існують для об’єктів
природно-заповідного фонду, територій Смарагдової мережі, Рамсарських водно-болотних
угідь міжнародного значення. Різні методи,
способи видобутку донних відкладів можуть
по-різному впливати на біоту гідроекосистем,
передусім це ймовірне фізичне пошкодження гідробіонтів та рідкісних гідрофітів, фіто
угруповань. Екскаваторний спосіб видобутку
є одним із найбільш шкідливих для довкілля

і його біорізноманіття, тому гідро-помповий може
бути альтернативним і більш безпечним. Однак,
зважаючи на пошарове перекриття в седиментації різнотипних видів сапропелю із домішками торфу, детриту, мулу, піщано-глинистих,
карбонатних відкладів та іншої мортмаси, цей
матеріал матиме змішаний склад, хоча й більш
ефективний саме для агровиробництва.
Озера як частина природного ландшафту
швидко й чутливо реагують на зміну навколишнього природного середовища та вплив різних
чинників. Унаслідок техногенного і антропо
генного впливу погіршується їх екологічний
стан. Будь-яке порушення вже сформованих
екологічних умов у межах водозбору протягом
порівняно короткого часу буде мати вплив на
водний режим озера, кількість мінеральної та
органічної речовини, умови життєдіяльності
організмів тощо [6; 7]. Водночас знижується їх
здатність до самоочищення, вони втрачають
своє господарське та рекреаційне значення.
Процес нагромадження донних відкладів у
озерах має постійний характер і залежить від
низки чинників: величини водозбірних басейнів,
погодно-кліматичних умов та особливостей поверхневого стоку тощо. Своєю чергою властивості та якісний склад сапропелів визначаються
трьома складовими: вода, зольна частина і органічні речовини дуже складного і неоднорідного
складу [8]. Середньорічний приріст донних відкладів знаходиться в межах від 1 до 6,6 мм, а
вік сапропелевих відкладів у сучасних озерах
становить майже 12 тис. років.
Більшість озерних екосистем в Україні,
на жаль, перебувають у стані, коли процеси
евтрофікації та замулення набули незворотного
характеру, а такі заходи, як обмеження стоків
із водозбору, підвищення рівня води, аерація
водної маси, не можуть зупинити процес замулення та мають короткочасний ефект.
Так, наприклад, ситуація з водоймами
Волинської і Рівненської областей набула екологічної катастрофи: площа озер зменшується,
рівень води значно знижується, водне дзеркало і прибережна смуга інтенсивно заростають
водною і болотною рослинністю, що призводить
до заростання й замулення та втрати їх гідрологічного значення [9; 10].
Ефективним способом відновлення функції
озер є видалення донних відкладів. Водночас
варто враховувати, що видобуток сапропелю
може спричиняти зміни гідрологічних показників водойм, приозерних територій, флори та фауни ландшафту. Технологічні роботи з видобутку
сапропелю мають бути науково обґрунтованими,
екологічно безпечними для довкілля, спрямованими на збереження цілісності екосистеми озера, не спричиняти повторне забруднення водо
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відвідних каналів та заболочування водойми
[11]. Тому одним із завдань сучасних лімнології
й екології є науково-практичне обґрунтування
доцільності добування й напрямів використання
сапропелевих відкладів та необхідності їхнього
комплексного оцінювання. Крім того, видобуток
сапропелю забезпечує соціально-економічну
вигоду для малих і середніх підприємств, зокрема отримувати якісну та безпечну сировину, вести високорентабельну і прибуткову
діяльність та покращувати екологічний стан
озер, у т.ч. зменшуючи їх евтрофікацію.
Уміст макро- та мікроелементів, вітамінів,
амінокислот, стимуляторів росту в сапропелях
робить їх цінною сировиною для застосування в різних галузях народного господарства:
у сільському господарстві (рослинництві, тваринництві), медицині та фармакології, хімічній
і будівельній промисловості [12–18].
Основний інтерес представляє використання сапропелю для рекультивації порушених
земель, підвищення родючості ґрунтів та як
органічне добриво при вирощуванні сільськогосподарських культур. Високий вміст органічної
речовини, фульвокислот, азоту, фосфору, калію
й біологічно активних речовин визначає агрономічну цінність сапропелів та є джерелом поживних речовин для рослин і мікроорганізмів.
Результатами багатьох досліджень доведено,
що озерні відкладення мають пролонговану
дію щодо покращення агрохімічних і фізичних
властивостей ґрунту [4; 17].
Проблемам раціонального використання та
збереження водних ресурсів, дослідження процесів накопичення сапропелю, його покладів та
якісних параметрів, видобутку та застосування
в різних галузях присвячено багато наукових
праць [3; 9; 11; 18–25]. Однак, незважаючи на
важливе значення, а також будучи екологічною
проблемою одночасно, в чинному законодавстві
України наразі відсутнє визначення сапропелю,
що створює певні проблеми під час здійснення
господарської діяльності щодо організації та
видобування цієї корисної копалини на природних (водних) об’єктах [26].
Ефективність сапропелів, добутих гідромеханізованим способом, уперше в Україні було
вивчено в 1982–1984 рр. у дослідах Українського
НДІ землеробства, Українського НДІ ґрунто
знавства і агрохімії та інших установ. Оптимальні норми провітрених сапропелів залежно
від вмісту в них нітрогену та зольних речовин
для просапних культур становлять 50–100 т/га,
для зернових — 30–40 т/га. На відміну від
торфу, сапропелі доцільно використовувати у
чистому вигляді, проте найефективніше сумісне застосування їх із помірними нормами
мінеральних добрив. Багаторазове перевищення
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оптимальних норм сапропелю може бути причиною нітратного забруднення навколишнього
середовища, порушення сольового режиму ґрунтів. При добуванні сапропелю необхідно якісно
звільняти все ложе озера від мулу, оскільки
сапропелі при всій їх високій ефективності —
добриво одноразового використання. Детальні
дослідження добрив на основі сапропелю проводяться в Поліській дослідній станції ННЦ
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н. Соколовського» НААН [27; 28].
«Сапропелеві добрива» — це органічні
добрива із сапропелю, які містять комплекс
макро- та мікроелементів, біологічно активні
речовини (вітаміни, каротиноїди, ферменти,
гормоноподібні речовини), що забезпечує підвищення врожайності сільськогосподарських
культур, покращення якості продукції, підвищення родючості ґрунту та активізації росту і
розвитку декоративних рослин.
Результати досліджень свідчать, що використання сапропелів у чистому виді забезпечує: у дерново-підзолистих піщаних ґрунтах із
умістом гумусу 1,28% зростання в шарі ґрунту
0–10 см і 10–20 см агрономічно цінних агрегатів
2–1, 1–0,5, 0,5–0,25 мм за рахунок зменшення
колоїдних фракцій; коефіцієнт структурності
ґрунту на глибині 0–10 см і 10–20 см за внесення сапропелю порівняно з контрольними
варіантами без удобрення зростає із 2,60% і
3,48% до 5,91% і 7,33% і є ефективним на рівні
з унесенням підстилкового гною; збільшення
порівняно з контролем вмісту природної вологи
в 3,2 раза, а втрати вологи, за результатами
ліземетричних досліджень, за межі горизонту
0–155 см за локального внесення сапропелю на
24–45% нижче фону; стабілізацію гумусового
стану, змінюючи його груповий склад із збільшенням умісту гумінових кислот; збільшення
вмісту основних поживних елементів для рослин; інтенсифікацію мікробіологічних процесів, зростання чисельності корисної мікробіоти
(особливо нітрифікуючих і фосфатмобілізівних
бактерій, азотобактеру та ін.); підвищення врожайності сільгоспкультур; зниження переходу
137Cs у бульби картоплі в 2,7–4,3 раза, зерно вівса — в 3,7–2,7 раза, зелену масу люпину — в
2,3–5,2 раза порівняно з контролем.
Експериментально доведено, що сапропель придатний і для виробництва органомінеральних добрив. Органічна їх частина разом
із мінеральними добривами утворює органомінеральну композиційну систему, яка не лише
зменшує витрати поживних речовин, а й захищає їх від взаємодії з атмосферною вологою
під час зберігання, зменшує їх гігроскопічність,
знижує корозійну взаємодію мінеральних добрив із металевими виробами.
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Мета досліджень — дати загальну оцінку
покладів неметалічної корисної копалини сапропель на території України, групи освоєння
родовищ як перспективних для видобутку та
застосування в сільському господарстві.
Матеріали
та методи досліджень
Методами системного підходу, порівняльного аналізу та узагальнення проведено аналітичні й економіко-статистичні дослідження
даних сучасних наукових джерел, статистичних
даних Державної служби статистики України,
Державного науково-виробничого підприємства
«Державний інформаційний геологічний фонд
України» та інформаційного ресурсу «Мінеральні ресурси України» та ін. [29–32].
Обрахунок статистичних даних виконано з
використанням сучасної комп’ютерної програми
Microsoft Office Excel.
Результати досліджень
та їх обговорення
На території України зосереджено майже
20 тисяч озер, які у природі виконують низку
біосферних функцій [31]. Поряд із накопиченням
прісної води в озерах формуються специфічні
органо-мінеральні донні відклади — сапропелі,
що містять понад 15% органічних речовин.
За ступенем достовірності оцінювання запасів корисних копалин їх поділяють на 4 категорії: А, В, С1 і С2. Категорія А — детально
розвідані запаси в точно визначених межах тіл
корисних копалин із повним виявленням при-

родних типів і промислових сортів мінеральної
сировини, а також геологічних факторів, що
визначають умови її видобутку. До категорії
В належать попередньо розвідані запаси з приблизно визначеними контурами тіл корисних
копалин і недостатньо з’ясованим просторовим
розподілом типів мінеральної сировини. Категорія С1 включає запаси розвіданих родовищ на
ділянках складу геологічної будови, а також на
недостатньо вивчених нових площах або на площах, що безпосередньо прилягають до раніше
детально розвіданих ділянок родовищ. Запаси
цієї категорії обраховують шляхом екстраполяції геологічних даних із достовірно вивчених
частин родовищ. Категорія С2 — перспективні
запаси, які прогнозують за межами розвіданих частин родовищ на основі інтерпретації
їх геологічної будови та за аналогією з уже
відомими і детально розвіданими покладами
корисних копалин. Запаси категорій А + В + С1
є основою для проектування та будівництва
видобувних підприємств (кар’єрів, шахт тощо),
запаси категорії С2 — можливий резерв.
В Україні розвідано 309 із 351 родовища
сапропелю із загальними запасами, що сукупно перевищують 91 млн т (табл. 1). Це є
потужним природним ресурсом сировини для
виробництва органічних добрив і рекультивації
порушених земель, використання в медицині
та інших галузях.
Основні ресурси озерних сапропелевих
відкладів зосереджено на заході України, у
водоймах Волинської області (76% загальноукраїнських запасів), на території якої знахоТаблиця 1

Розподіл запасів сапропелю за областями України

Область

Волинська
Донецька
Житомирська
Київська
Луганська
Рівненська
Сумська
Харківська
Чернігівська
Усього в Україні

Площа озер, га
(водне дзеркало/
нульова межа
відкладів)

9821/6358
22/12
235/135
102/78
21/11
1385/1241
416/316
659/535
17/14
14119/(12256)

Балансові запаси станом
на 01.01.2021 р., тис. т
у т. ч.,
усього
що розроб
ляються
С2
А + С1
С2
А + С1

Кількість родовищ

усього

у т. ч.,
що
розроб
ляються

190 (191-А)
2
2
2 (2-А)
5
50 (37-А)
61 (55-А)
37 (22-А)
2 (2-А)
351 (309-А)

(4)
—
—
—
—
—
—
—
—
(4)

48050 (55575) 21621 (11296) (2220) (430)
—
—
—
—
865
—
—
—
1291 (1285)
—
—
—
158
—
—
—
6221 (6237)
1418 (1418)
—
—
1180 (1505)
2392 (4981)
—
—
—
6339 (6456)
—
—
—
60 (60)
—
—
(64602)
(24211)
(2220) (430)

Джерело: [31; 32].
Примітка: звітні дані за 2000 р., у дужках (–) — інформація за 2021 р.
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диться 267 озер, більшість з яких карстового
походження, зокрема групи Шацьких, Згоранських, Кримнівських озер та озер заплавного
типу (долина р. Прип’ять). Природно-кліматичні
умови регіону є сприятливими для накопичення
цього цінного ресурсу. Середня продуктивність
озер по сапропелю складає понад 1 тис. т/га. До
2000 р. тут розроблялося 8 родовищ (Бурків,
Колпине, Комлякове, Горіхове, Мисливське,
Скомор’є, Синове і Туричанське). Обсяг видобутку загалом становив приблизно 200 тис. т/рік.
На всіх родовищах сапропель у 2000 р. добувався тільки для добрив, хоча його можна використовувати і для інших цілей. У Волинській
області родовища сапропелю, розвідані за категорією А (тобто підготовлені до видобування),
зосереджені в 76 озерах, що сумарно містять
40041,1 тис. т сапропелю.
Найбільші за площею озера розташовані
в Любомльському районі: Світязь, Пульмівське,
Луки, Люцимер, Кримне, що знаходяться в
Шацькому заповіднику. У Ратненському районі
знаходяться трохи менші за площею, але теж
досить великі озера: Турське, Горіхове, Волянське. У східних районах Волинської області переважають невеликі озера. Так, у Маневицьком
районі на 19 розвіданих родовищах розташовано 2,1 млн т сапропелю, тобто в середньому
0,1 млн т в одному озері [27].
Нині на 191 озері цього регіону розвідано за категоріями А + С1 + С2 — 73706 тис. т,
із них балансові запаси — 66871 тис. т, а позабалансові — 6 835 тис. т (табл. 2). Середня
продуктивність місцевих озер становить понад

1 тис. т/га. Останніми роками в цьому регіоні
розроблялося 8 родовищ із середнім обсягом
видобутку майже 200 тис. т/рік.
Комплексними лімнолого-географічними
та бальнеологічними дослідженнями Л. Ільїна
і М. Пасічника [24; 25] встановлено, що озерний
сапропель Волинської області перспективний до
використання в рекреаційно-курортній діяль
ності. Зокрема, сапропель озера Велике Піщанське із загальними балансовими запасами
410,0 тис. т відповідає нормативним вимогам,
установленим до лікувальних грязей [24].
На території Рівненської області знаходиться 150 озер та обліковано поклади сапропелю лише в 37 водоймах, у яких балансові запаси
оцінено на рівні 7,66 млн т і позабалансові —
6,25 млн т та які сукупно становлять 8,4% загальноукраїнських запасів. Детальною розвідкою охоплено майже 23% озерних родовищ сапропелю. Більшість із озерних родовищ сапропелю мають запаси понад 100 тис. т та площу до
0,5 км2. Але впродовж 2020–2021 рр. видобуток
сапропелю на території області не проводили.
Найбільш поширені в цьому регіоні сапропелі
кластогенного типу (46,3%) переважно органоглинистого (1940,7 тис. т) і органо-піщанистого
(1732,4 тис. т) виду. У змішаному типі сапропелів домінує органо-залізистий і глинис
то-вапняковий вид з покладами 1949,8 тис. т
і 1019,9 тис. т відповідно. При цьому балансові
становлять 8381,3 тис. т. Сапропелі біогенного типу є менш поширеними і представлені
видами: змішано-водоростевим (280,2 тис. т),
торф’янистим (226,3 тис. т), зоогенно-водорос
Таблиця 2

Розподіл запасів сапропелю за групами освоєння, 2021 р.
Група освоєння

Кількість родовищ

Запаси, тис. т
балансові

позабалансові

1. Волинська область
Перспективні для розвідки

191
77

66871
11296

6835
4296

2. Київська
Перспективні для розвідки

2
2

1285
1285

—
—

3. Сумська область
Перспективні для розвідки

55
49

6486
4981

213
—

4. Рівненська область
Перспективні для розвідки

37
14

7655
1418

6245
4861

5. Харківська область
Перспективні для розвідки

22
22

6456
6456

—
—

6. Чернігівська область
Перспективні для розвідки

2
2

60
60

—
—

Джерело: [32].
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тевим (166,0 тис. т) і діамантовим (142,0 тис. т)
[34]. На території Сумської області знаходиться
188 озер та налічується 55 родовищ сапропелю
із загальними геологічними запасами 6699 тис. т,
із них балансові — 6486 тис. т, позабалансові —
213 тис. т, що не розробляються. Запаси сапропелю за категоріями А + В + С1 становлять
2,36% від запасів в Україні. На 40 обстежених
озерах донні відклади представлені високозольним мулом із прошарками високозольного
сапропелю із запасами 4453 тис. т. На півночі
Київської області (Іванківський і Вишгородський р-ни) знаходяться два родовища сапропелю (Валово, Святе) із загальними запасами
1,29 млн т, але видобуток останніми роками не
ведеться. Аналогічно на двох перспективних
для розвідки родовищах сапропелю Чернігівської області зосереджено 60 тис. т запасів цієї
корисної органо-мінеральної неметалічної сировини. У межах Харківської області налічується
36 озер та виявлено 22 родовища сапропелю із
загальними геологічними запасами 6456 тис. т.
У водоймах Херсонської, Хмельницької та
Одеської областей відклади представлені мінеральним мулом із прошарками високозольного
сапропелю і торфу.
Отже, перспективними для розвідки родовищ сапропелю по Україні, за даними ДС
геології і надр України, є 164 родовища, у тому
числі: Волинська область — 77 родовищ, Сумська — 49, Харківська — 22, Рівненська —
14, Чернігівська — 2 родовища. За прогнозними оцінками, в Україні відомо 61 родовище сапропелю площею 5912,5 га із запасами
83558 тис. т [33].
Сапропель є цінним органічним добривом, що має позитивний вплив на структуру
ґрунту, вміст органічної речовини ґрунту, його
супресивність та рослини [4; 16–20]. Однак,
на жаль, в Україні в сільському господарстві

його застосовують у незначних об’ємах. Так, за
даними Держстат України, у 2020 р. під сільськогосподарські культури було внесено лише
16,9 тис. т сапропелю, що становить 0,16% від
загального обсягу внесених органічних добрив
(табл. 3). І така тенденція зберігається впродовж останніх трьох років. Зокрема, у 2018 р.
було внесено сапропелю 18,0 тис. т, у 2019 р. —
3,3 тис. т.
Розрахунки показують, що для підтримання бездефіцитного балансу гумусу на легких
за гранулометричним складом ґрунтах Полісся
необхідно вносити на 1 га сівозмінної площі не
менше 16–18 т/га органічних добрив. Враховуючи різке зменшення видобутку торфу для
приготування органічних добрив (компостів)
та зменшення поголів’я ВРХ і виходу гною,
важливим резервом їх поповнення може бути
сапропель, запаси якого в західному регіоні
України цілком достатні для налагодження
його промислових розробок. Крім того, перехід
тепличного овочівництва на ресурсозберігаючі
принципи функціонування із забезпеченням
умов екологічної безпеки визначає актуальність пошуку і ефективного використання матеріальної основи субстратів для вирощування
овочевих і ягідних культур.
Варто відмітити, що сапропель як органічне добриво використовують лише в 6-ти областях України, серед яких лише у Волинській
і Київській областях наявні місцеві ресурси і
ведеться їх видобуток. На противагу, в Рівненській, Сумській, Харківській й Чернігівській областях за наявності потужних покладів
сапропелю як перспективних для видобутку та
існуючої потреби внесення органічних добрив і
проведення рекультивації ґрунтів місцеві ресурси взагалі не використовуються.
Найбільше сапропелю вносять у ґрунт у
Волинській області — 9,76 тис. т, що становить
Таблиця 3

Обсяг унесення органічних добрив і сапропелю
під урожай сільськогосподарських культур 2020 р., тис. т
Область

Вінницька
Волинська
Київська
Одеська
Херсонська
Черкаська
Усього по Україні

Унесено
органічних
добрив

725,8
336,3
1522,2
111,0
130,5
913,3
10 222,9

у т.ч. мул
і сапропель

2,12
9,76
0,24
3,36
1,22
0,20
16,90

Унесено сапропелю під культури
зернові
технічні
кормові
та зернобобові

1,43
3,00
0,14
3,36
0,10
0,20
8,23

0,69
6,75
0,10
—
1,09
—
8,63

—
—
0,004
—
—
—
0,004

Джерело: [29].
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58% від загального обсягу внесеного сапропелю. Майже рівноцінно сапропель використовують при вирощуванні зернових, зернобобових і
технічних культур і лише в Київській області
0,004 тис. т — при вирощуванні кормових культур.
За видобутку сапропелю особливої уваги
потребує природоохоронний аналіз оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки. Частина родовищ сапропелю знаходиться в
межах об’єктів природно-заповідного фонду та
їх природоохоронних зон, на територіях екомережі Emerald, Рамсарських водно-болотних
угіддях міжнародного значення. Наприклад, у
Волинській області це родовища сапропелю:
Черемошне, Редичі, Хидча (Озерце), Лісне, Засвіття, Люкот’є (Локоття), Паніно (Черемський
природний заповідник); Березновольське, Біле,
Волянське, Добре, Луке, Любязь, Плотичне,
Рогозне, Святе-ІІ, Скорінь, Тучне (Національний природний парк «Прип’ять-Стохід»); Велике Піщанське, Герасимово, Довге, Звединка,
Карасинець, Кругле, Ліновець, Луки, Люцимир,
Мале Піщанське, Мошне, Острів’янське, Озерце,
Пісочне, Прибич, Ритець, Соминець (Шацький
національний природний парк) та ін. Однозначно в межах цих об’єктів видобуток сапропелю
заборонений чинним законодавством України,
ратифікованими міжнародними конвенціями,
угодами. Проте відбір проб для наукових досліджень особливостей седиментогенезу, екологіч
ного стану природних комплексів за відповідного погодження цілком можливий. Варто також
звернути увагу на природоохоронні принципи
за видобутку сапропелю в контексті збереження раритетних гідробіонтів (видів флори,
фауни), занесених до Червоної книги України,
інших охоронюваних переліків, а також типів природних середовищ Бернської конвенції,
фітоу груповань Зеленої книги України. Для
цього необхідно провести додаткові екосозологічні дослідження на територіях розвіданих
і прогнозних родовищах сапропелю України.
Дуже важливо провести екологічну паспор-

тизацію гідроекосистем, де наявні відклади
сапропелю [35].
Висновки
На території України розвідано 309 родовищ сапропелю із загальними запасами понад
91 млн т, що є потужним природним ресурсом
сировини для багатьох галузей економіки. За
останні 20 років збільшилася кількість розвіданих родовищ сапропелю із більш якісним аналізом фізико-хімічного складу. Основні ресурси
озерних сапропелевих відкладів зосереджені
на заході України у водоймах Волинської і Рівненської областей, які становлять 76% і 8,4%
загальноукраїнських запасів відповідно. На 191
озері Волинської області розвідано 73706 тис. т
покладів сапропелю за категоріями А + С1 + С2,
із них балансові запаси складають 66 871 тис. т,
позабалансові — 6 835 тис. т. Перспективними
для розвідки родовищ сапропелю є 164 родовища,
у тому числі: Волинська область — 77 родовищ,
Сумська — 49, Харківська — 22, Рівненська —
14, Чернігівська — 2 родовища. За прогнозними
оцінками, в Україні відомо 61 родовище сапропелю площею 5912,5 га із запасами 83558 тис. т.
У сільському господарстві сапропель як
органічне добриво впродовж останніх років застосовують у незначних об’ємах, що становить
0,16% від загального обсягу внесених органічних
добрив. Найбільше сапропелю вносять у ґрунт у
Волинській області — 9,76 тис. т, що становить
58% від загального обсягу внесеного сапропелю.
Майже рівноцінно сапропель використовують
при вирощуванні зернових, зернобобових і технічних культур.
Відсутність повної інформації про ресурси
сапропелю, його якісну характеристику, а також
не врегулювання законодавчої бази щодо видобування цієї корисної копалини гальмує широке
застосування в різних галузях економіки та
визначає перспективи подальших досліджень.
На жаль, також недостатньо детально вивчені природоохоронні аспекти родовищ сапропелю в Україні.
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Deposits of non-metallic mineral sapropel on the territory of Ukraine, groups of development of
deposits as perspective for extraction and application in agriculture have been estimated. The system
approaches, comparative analysis and generalizations have been used. 309 out of 351 sapropel deposits
with total reserves of over 91 million tons have been explored in Ukraine, which is an important natural
resource of raw materials for many sectors of the economy (agriculture, medicine, cosmetology). The main
resources of lake sapropel deposits are concentrated in the west of Ukraine in the reservoirs of Volyn and
Rivne regions, which account for 76% and 8.4% of all-Ukrainian reserves, respectively. 73,706 thousand
tons of sapropel deposits have been explored on 191 lakes of Volyn region by categories A + C1 + C2,
of which the balance reserves are 66,871 thousand tons, off-balance ones are 6,835 thousand tons. 164
deposits are promising for exploration of sapropel deposits, including: Volyn region — 77 deposits, Sumy
region — 49, Kharkiv region — 22, Rivne region — 14, Chernihiv region — 2 deposits. According to forecast estimates, 61 sapropel deposits with an area of 5,912.5 hectares with reserves of 83,558,000 tons are
known in Ukraine. In agriculture, sapropel has been used as an organic fertilizer in small amounts in
recent years, accounting for 0.16% of total organic fertilizers. Most sapropel is applied to the soil in the
Volyn region — 9.76 thousand tons, which is 58% of the total amount of sapropel. Sapropel is used almost
equally in the cultivation of cereals, legumes and industrial crops.
Keywords: natural resources, bottom sediments, deposits, ecological safety, rational environmental
management.
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