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У докладе розглянуто виробне каміння, що зустрічається у межах 

Приазовського мегаблоку.  
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In the report the semi-precious stone which meets on the Pryazovskyi megablock 

is considered. 
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У межах Приазовського мегаблоку зустрічається значна кількість проявів 

різноманітно дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння. Частина 

напівдорогоцінного каміння пов’язана з пегматитовими жилами, Октябрського 

масиву. В межах Приазовського мегаблоку зустрічаються: письмовий пегматит, 

нефеліновий сієніт з содалітом (маріуполіт), амазоніт, нефеліновий сієніт з 

егірином. 

Амазоніт у межах Приазовського мегаблоку виявлено поблизу сіл 

Дубовка, Староігнатівка, Єкатеринівка. Прожилки і жили амазоніту 

знаходяться в пегматитах, які генетично пов’язані з гранітоїдами протерозою. 

Розмір жил і прожилків 1–5 см; колір амазоніту світло-зелений, блакитно-

зелений, жовтувато-зелений, тьмяно-зелений, зелений; блиск скляний, 

перламутровий; густина 2,45–2,57 г/см
3
. Амазоніт добре оброблюється та 

полірується. Однак амазоніт з Приазов’я за розмірами не відповідає ТУ У-41-

05396155-002-94 «Камені кольорові природні в сировині» і не може 

використовуватися у промислових масштабах. До того ж він часто буває 



невитриманим за кольором: на невеликому відрізку можна спостерігати зміну 

кольору від зеленого до блідо-зеленого, жовто-зеленого. Тому амазоніт 

Приазовського мегаблоку не є перспективною сировиною для ювелірної 

промисловості, і тільки незначна його частина може використовуватися як 

колекційні зразки і декоративні поліровки.  

Прояви графічного пегматиту знаходяться на південно-східній околиці 

с. Єлісеєвка на правому схилі Балки Великого Табору. У 30–50-х роках це 

родовище розвідували для потреб склоробної і керамічної промисловості. У 

1976 році вперше геологами треста «Артемгеологія» ці пегматити описані як 

каменебарвна сировина. Пегматитові жили залягають серед метаморфічних 

порід, в основному мігматитів діоритового складу. Як правило, жили мають 

потужність 10–30 м і простягаються приблизно на 250 м. На родовищі за 

текстурним малюнком вирізняють три види графічного пегматиту (за 

Дехтярем): 1) пегматити з графічним текстурним малюнком; 2) пегматити з 

нечітким графічним текстурним малюнком; 3) пегматити зернисті або блокові. 

Мінералогічний склад пегматитів : мікроклін – 20–75 %, плагіоклаз – 3–40 %, 

кварц – 20–40 %, біотит+мусковіт – 0–3 %, рудні мінерали – до 1 %, інші – до 

1 % [1].  

Графічний пегматит має рожевий, зрідка біло-рожевий колір завдяки 

мікрокліну. Гарно оброблюється і приймає дзеркальну поліровку. За умови 

ручної розробки можна отримати кондиційні блоки графічного пегматиту 

розміром 50×50×5 та 200×300×40, від 50 до 65 %. За блочністю пегматит 

відповідає вимогам ТУ У-41-05396155-002-94 «Камені кольорові природні в 

сировині» і може використовуватися як ювелірно-виробна сировина для 

різноманітних виробів та вставок. Однак слід зазначити, що вартість сировини 

графічного пегматиту на світовому ринку не досить велика і коливнеться від 1 

до 4 доларів США залежно від кольору, розміру блоків, якості сировини, 

текстурного малюнку, тому видобування графічного пегматиту повинне 

проводитися попутно з видобуванням керамічного пегматиту й оброблюватися 



в невеликих майстернях або майстрами-аматорами для виготовлення 

ексклюзивних ювелірних та інтер’єрних виробів.   

Маріуполіт – це порода середнього складу, утворена альбітом, нефеліном, 

егірином, лужним амфіболом та лепідоміланом, часто з вкрапленнями содаліту, 

канкриніту. В межах України зустрічається на Октябрському лужному масиві, 

де вона входить до складу сієнітового комплексу. Вперше маріуполіт було 

відкрито та описано Т.А. Морозевичем у 1898 р., а в 1956–1958-х роках геологи 

ЦНДГРІ визнали цю породу придатною для виготовлення різноманітних 

ювелірно-декоративних виробів. Содаліт у маріуполіті утворює окантовку 

навколо кристалів нефеліну та невеличкі прожилки і гнізда. Розмір кристалів і 

зерен содаліту від 1–2 мм до 10 см, вміст содаліту в маріуполіті, за відомостями 

Лукашенка та інших, досягає 25–35 %. 

Колір породи світло-коричнево-сірий, коричнево-біло-сірий з синьо-

фіолетовими, блакитно-фіолетовими вкрапленнями содаліту. Текстурний 

малюнок вкраплений, прожилково-вкраплений, овоїдний. Гарно оброблюється і 

полірується, середній показник блиску після полірування при куті 60
0 

склав
 

60,18 умовні одиниці. Близько половини уламків сировини має приблизний 

розмір 50×50–30×50–30 мм, але зустрічаються блоки 200×200×100 мм. 

Маріуполіт придатний для виготовлення кабошонів, вставок і невеликих 

настільних прикрас. 

Серед  маріуполітів Октябрського лужного масиву зустрічається 

нефеліновий сієніт з егірином. Вперше ця порода як виробне каміння  

згадується у роботі Лукашенка (1982). Нефеліновий сієніт з егірином 

зустрічається у вигляді глиб розміром до 50 см і складений альбітом, 

нефеліном, егірином, іноді присутні вкраплення циркону. Колір рожево-

бежевий, бежевий, білий з сіро-зеленими смугами. Кристали егірину від темно-

зеленого до чорного кольору, кристали циркону коричневого кольору. 

Текстурний малюнок вкраплений, просвічує на відколах і тонких пластинах. 

Гарно оброблюється і полірується, показник блиску після полірування при куті 

60
0 

склав
 

65,82 умовні одиниці. Ця порода придатна для виготовлення 



кабошонів, вставок і невеликих настільних прикрас . Основний дефект – сильна 

тріщинуватість, яка не дозволяє виготовляти великі вироби.   
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