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до створення українського геологічного комі-
тету (угк) геолого-мінералогічні дослідження 
на сучасній території україни здійснювали зде-
більшого кафедри мінералогії (мінералогії й 
геогнозії) харківського, київського, новоро-
сійського (нині одеського), львівського уні-
верситетів, катеринославського вищого гірни-
чого училища (нині національний гірничий 
університет україни, м. дніпро), а також ака-
демічні установи, університети та природо-
знавчі товариства австро-угорщини, Польщі 
та росії [12, 7, 13, 9, 1, 2].

наші великі попередники, засновники та 
майбутні активні працівники угк та україн-
ської академії наук (уан) — в.І. вернадсь кий, 
в.І. лучицький, в.в. різниченко, в.м. Чирвін-
ський, Б.л. лічков, м.І. Безбородько, П.а. тут-
ковський та ін. — прекрасно розуміли наукову 
та практичну доцільність всебічного вивчення 
перспективних, але на той час мало дослідже-
них мінеральних комплексів україни (наприк-
лад, перелік праць, які в тій чи іншій мірі сто-
сувалися мінералогії україни до 1917 р. [8], 
ледь перевищував 60 назв). водночас вони 
усвідомлювали, що силами однієї університет-

ської науки, скромно представленої в україні 
на початку XX ст., неможливо вирішити цю 
складну проблему, особливо коли вона стосу-
ється українського щита (уЩ) [17]. украй не-
обхідними були нові ефективні форми органі-
зації науково-виробничого процесу, який при-
швидшили Перша світова війна та революційні 
події 1917 р.

Питання про територіальне розміщення на-
укових і виробничих геологічних установ і ор-
ганізацій у величезній російській імперії ви-
никло задовго до Жовтневого перевороту. Зго-
дом Б.л. лічков у друкованому органі угк 
"вісник українського геологічного комітету" 
(1919, вип. 1) написав: "уряд старої Росії до 
смішного боявся усякого сепаратизму: не тільки 
політичного, але ж і культурного… Тим часом 
місцеві осередки наукової праці були необхідні, і 
наукові працівники на місцях знали це найкра -
ще. Зокрема, численні наукові діячі в межах  
геологічного досліду території Росії добре розу-
міли, що одного геологічного осередку для дер-
жави замало, що потрібне утворення нових ав-
тономних осередків при умовах координації їх 
праці з працями старого осередку" (цит. за:  
в.І. онопрієнко "володимир Іванович лучиць-
кий", 1991).
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мова йде передусім про потужний, створе-
ний у Петербурзі 1882 р. геологічний комітет, 
покликаний скласти загальногеологічну карту 
росії й здійснювати детальні роботи в гірни- 
чо-промислових районах. вважається, що ця 
структура росії була зразковою науково-ви-
роб ничою установою, яка зуміла за короткий 
термін організувати планомірні систематичні 
дослідження більшості її території. до цих ро-
біт як позаштатні працівники (штатних пра-
цівників було дуже мало) були залучені фак-
тично всі геологи росії. у києві за завданням 
геологічного комітету працювали к.м. Фео - 
 філактов, в.Ю. тарасенко, в.І. лучицький та 
ін. Проте з часом стало зрозуміло, що впорати-
ся з величезним обсягом завдань геологічного 
вивчення території росії лише геологічному 
комітету не по силах. яскравий приклад — до-
нецький кам’яновугільний басейн. ні опти-
мальна організація робіт, ні залучення закор-
донних фахівців кардинально не вирішували 
складні проблеми вивчення й ефективного 
освоєння донбасу [14]. тому народилася ідея 
створення відділень комітету в різних регіонах 
росії, як у самому комітеті, так і на місцях. Цю 
ідею було втілено в життя 1 лютого 1918 р. у 
формі регіональної структури загальногеоло-
гічного геологічного комітету — Українського 
геологічного комітету, чому передували описані 
нижче продуктивні організаційні заходи [15, 3, 
10, 11, 13, 16].

оскільки геологи були зосереджені в київ-
ському університеті св. володимира, то саме в 
його надрах народився, оформився і професій-
но зміцнів угк. Перші роки діяльності він 
провів у приміщеннях університету, складався 
з його працівників і випускників, використо-
вував університетську бібліотеку, матеріально-
технічну та лабораторну базу. ключову роль у 
первісних заходах на шляху створення угк ві-
діграли дві особи — яскравий представник 
другого покоління феофілактовської школи 
професор в.І. лучицький й приват-доцент, 
майбутній професор Б.л. лічков (представник 
андрусівської школи).

тривала Перша світова війна. на допомогу 
фронту в україні прийшли геологи, об’єд-
навшись у гідрогеологічній організації "гидро-
ЮЗ" (гидрогеологическое отделение управле-
ния гидротехнических работ армий Юго-За-
падного фронта), а також у відділі сировини 
київського комітету військово-технічної до-
помоги, який став неофіційним філіалом  

Петроградської комісії сировини, очолюваної 
о.Є. Ферсманом.

відділ сировини, за ініціативою в.І. лучиць-
кого, було створено у березні 1917 р. сприяв 
цьому процесу о.Є. Ферсман, який на почат -
ку 1917 р. прибув до києва, щоб проконсуль-
тувати київських геологів щодо завдання і 
принципів діяльності керованої ним комісії. 
За даними в.І. онопрієнка [15], історичні роз-
відки якого широко використані в цій статті, 
на першому засіданні відділу сировини комі-
тету військово-технічної допомоги, яке відбу-
лося 29 березня 1917 р. в києві, були присутні 
19 геологів. в.І. лучицький виступив з про-
грамною доповіддю. основними завданнями 
відділу, на його думку, повинні бути такі: 1) ви-
вчення гірничо-хімічних багатств на території 
Південно-Західного фронту та в дотичній сму-
зі; 2) створення бюро для збирання інформації 
про корисні копалини; 3) дослідження буді-
вельних матеріалів; 4) складання картографіч-
них матеріалів і підготовка брошур; 5) педаго-
гічна діяльність у галузі військової геології.

на загал "гидроЮЗ" і відділ сировини вико-
нали надзвичайно великий обсяг розмаїтої, 
здебільшого геологічної роботи. наприклад, 
відділ сировини за власною ініціативою став 
до складання двоверстої військово-геологічної 
карти прифронтової смуги Південно-Західного 
фронту.

З настанням миру ці організації було роз-
формовано й на їхній базі утворено цивільного 
штибу крайову геологічну раду, яку очолив  
в.І. лучицький. він вважав: оскільки осно-
вним напрямом робіт відділу сировини були 
геологічні дослідження, то логічно зберегти та 
розвинути саме цей напрям, надавши йому 
статус постійної геологічної установи — укра-
їнського геологічного комітету, який не конку-
руватиме з геологічним комітетом у Петрогра-
ді [15]. київські геологи, всебічно проаналізу-
вавши пропозицію в.І. лучицького, вирішили 
просити його, а також в.м. Чирвінського і 
Б.л. лічкова підготувати проект нової науково-
практичної організації в києві, зокрема, склас-
ти пояснювальну записку до нього, передба-
чити штатні одиниці та план роботи на най-
ближчий час.

в.І. лучицький підготував записку "До пи-
тання про створення Українського геологічного 
комітету", в якій обґрунтував наукову та прак-
тичну доцільність створення цієї установи, пе-
редусім для геологічного вивчення території 
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україни, навів проект статуту комітету. в його 
основу був покладений статут геологічного ко-
мітету, але з однією принциповою новацією. 
на думку в.І. лучицького, угк, на відміну від 
геологічного комітету в Петербурзі, повинен 
був стати міжвідомчою установою, оскільки 
геологічні знання необхідні не лише для роз-
витку промисловості, а й для будівництва, 
транспорту, військових потреб і навіть меди-
цини. на жаль, ця принципова позиція статуту 
угк не могла бути оформлена організаційно в 
ті роки, але залишилась в його статуті. І угк 
практично керувався нею, обслуговуючи гео-
логічні потреби різних державних органів та 
відомств. окрім того, в статуті угк було сфор-
мульовано архіважливе положення про те, що 
комітет координуватиме та об’єднуватиме всі 
геологічні роботи, виконувані на території ук-
раїни. далі розпочато організаційні кроки — 
перемовини в.І. лучицького з міністерством 
торгу та промисловості, які завершилися висо-
кою постановою: статут і штати угк затвер-
джені урядом 1 лютого 1918 р. 

Цією датою започатковано офіційну історію 
геологічної служби україни у формі угк. Пер-
ший склад комітету обрано на засіданні ко-
лишнього відділу сировини, фактично він 
об’єднав усіх київських геологів. міністерство 
затвердило з 1 лютого 1918 р. директором ко-
мітету в.І. лучицького, геологами — г.с. Бурє-
ніна, Б.л. лічкова, в.в. мокринського, в.в. різ-
ниченка, кандидатом у геологи о.в. красов-
ського. водночас г.с. Бурєнін і в.в. різниченко 
були прикомандировані до гідрогеологічного 
відділу міністерства земельних справ та виз-
нані позаштатними геологами комітету. влітку 
цього ж року склад комітету був розширений. 
до нього ввійшли І.І. гінзбург, м.І. Безбородь-
ко, к.І. тимофеєв (вихованець університету св. 
володимира), в.м. Чирвінський, Ф.П. Швець 
і м.м. архангельська (вихованка вищих жіно-
чих курсів). 21 вересня 1918 р. запрацювала 
вчена рада угк (нині б ми сказали колегія), 
до якої увійшли, окрім директора, штатних і 
позаштатних геологів, представники вишів ук-
раїни: професори П.я. армашевський, в.в. ду-
б’янський (університет св. володимира), 
м.Й. лебедєв і л.л. Іванов (катеринослав-
ський гірничий інститут), в.д. ласкарьов (но-
воросійський університет), д.м. соболєв 
(харківський університет), с.П. Попов (ново-
олександрівський сільськогосподарський ін-
ститут). Після заснування уан до ради угк 

увійшов в.І. вернадський, який ще на стадії 
підготовчої роботи зі створення уан ствер-
джував, що з метою запобігання паралелізму в 
роботі та марної трати сил і грошей доцільно 
об’єднати всі геологічні дослідження в єдино-
му українському геологічному комітеті, зро-
бивши його міжвідомчим і зв’язавши його з 
академією наук. геологи угк, зокрема, в.І. лу-
чицький і Б.л. лічков, виступили з ініціативою 
встановлення тісних контактів між угк і ака-
демією наук. Була навіть висловлена ідея про 
угк як один із підрозділів фізико-мате ма тич-
ного відділу уан. на жаль, через об’єктивні 
причини, цього не сталося. Проте засновані у 
1918 р. дві доленосні установи — угк і уан — 
пройшли складний шлях взаємостосунків, які 
вельми позитивно позначилися на розвитку 
науки, культури та економіки україни ще й 
тому, що в обох структурах працювали одні й ті 
ж видатні вчені. 

у буремні дні 1919 р. в.І. вернадський за-
снував і очолив чергову комісію з вивчення 
природних багатств україни [6], на кшталт Пе-
троградської комісії з вивчення природних ба-
гатств і продуктивних сил росії, в якій об’єднав 
учених і практиків. до її складу (всього 30 осіб) 
увійшли представники угк — І.І. гінзбург, 
в.м. Чирвінський, Б.л. лічков, в.І. лучиць-
кий, П.а. тутковський. З цією комісією була 
тісно пов’язана секція підземних багатств 
україни, очолювана професором в.І. лучиць-
ким, яка входила до складу українського  
наукового товариства. Членом цієї секції був 
також в.І. вернадський. комісія і секція роз-
горнули роботу широким фронтом — під ке-
рівництвом в.І. лучицького розпочато вивчен-
ня корисних копалин україни, в тому числі 
донецького вугілля; запрацював відділ торфу, 
гідротехнічна секція (в.І. лучицький); засно-
вано серію "матеріали по геології україни", в 
портфелі якої було 200 друкованих аркушів, 
готових до опублікування. Шляхетну мету ко-
місії — вивчити природні багатства україни та 
напрацювати методи найраціональнішого їх 
використання — втілюють у життя донині, але 
останнім часом дуже невдало.

наприкінці 1919 р. комісію з вивчення при-
родних багатств україни очолив П.а. тутков-
ський, а секретарем став в.в. різниченко. Чи-
мало добрих справ комісії стали спільним  
доробком угк і уан і врешті-решт її пе-
ретворено на раду виробничих сил українсь -
кої рср.
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не забував в.І. вернадський про уан і угк, 
знаходячись поза межами україни. в.л. ліч-
кову 10 грудня 1922 р. він писав: "Я часто ду-
маю о Вас и о всех в Киеве, об Академии, Геологи-
ческом комитете, Украине… Послал свои рабо-
ты, еще начатые в Киеве, не знаю дошли ли" 
(Переписка в.и. вернадского с Б.л. личко-
вым, 1979, т. 1, с. 27).

Повертаємося до угк. 1918 р. відбулося 25 
засідань угк, п’ять засідань комісії з корис-
них копалин і три — комісії з будівельних ма-
теріалів, на яких обговорено широке коло пи-
тань — проект статуту комітету, план його ро-
біт, кошторис, обрання членів та співробітників 
комітету, ставлення до уан, координація ді-
яльності угк і гідрогеологічного відділу мі-
ністерства земельних справ, відповіді на запи-
ти гірничого департаменту та інших відомств, 
план польових робіт на літо 1918 р., інструкції 
до складання геологічної карти корисних ко-
палин, кошторис на 1919 р., інші документи та 
матеріали. на жаль, у 1918 р. діяльність комі-
тету була здебільшого лабораторно-кабінет-
ною: складні політичні та воєнні події в ук - 
раїні перешкодили польовим дослідженням. 
тому вирішили зібрати та систематизувати всі 
матеріали з геології, напрацьовані до того часу. 
для цього було складено карту дослідженості 
території україни, яка наочно показала, що 
60-верста геологічна карта геологічного комі-
тету вже не задовольняла потреб регіонального 
вивчення україни.

водночас геологи комітету почали складати 
карту корисних копалин україни в 10-верстому 

масштабі, яка за ступенем детальності повин-
на була істотно відрізнятися від подібної гео-
логічної. комітет розпочав складання і 10-
верстої карти будівельних матеріалів україни. 
Ідея в.І. лучицького полягала в тому, щоб ці 
три карти доповнювали одна одну та разом 
створили цілісний образ стану геологічної до-
слідженості території україни. складання карт 
вимагало копіткої роботи з літературними дже-
релами — друкованими і рукописними, пере-
вірки та коригування літературних даних на 
місцях. Ця найнеобхідніша праця мала стати 
фундаментом для покажчика літератури з ко-
рисних копалин та відповідних довідників як 
необхідних додатків до карт. для розширення 
бази своїх даних угк зібрав відомості про 
адреси рудників, кар’єрів, заводів, фабрик, що 
оброблювали мінеральну сировину, і надіслав 
їм спеціальні анкети. Було одержано 60 відпо-
відей від 38 установ, фабрик та осіб стосовно 
116 кар’єрів корисних копалин та будматеріа-
лів, про 60 родовищ цілющих джерел, озер та 
грязей, а також геологічних розрізів багатьох 
свердловин уздовж ліній залізниць. для довід-
ників з корисних копалин та будматеріалів, а 
також для загального уявлення про геохімію 
надр україни комітет зібрав тисячу розмаїтих 
результатів аналізів корисних копалин, гір-
ських порід, мінералів, ґрунтів тощо.

для виконання лабораторних досліджень 
буд матеріалів україни було організовано спе-
ціальну комісію, до складу якої увійшли  
в.І. лучицький, в.м. Чирвінський, м.І. Без-
бородько, к.І. тимофєєв, м.м. архангельська 
(остання займалася обробкою зразків будмате-
ріалів із колекцій київського університету та 
Політехнічного інституту). вже у 1918 р. угк 
дав багато відповідей на запити різних відомств 
щодо місцезнаходжень кам’яного та бурого ву-
гілля, кременів, глин, графіту.

1919 р. був надзвичайно тяжким для угк, 
уан та університету, в зв’язку з подіями гро-
мадянської війни. неможливими стали не 
тільки польові дослідження, а й усілякі роботи 
взагалі, оскільки фактично комітет не одержу-
вав жодних коштів для своєї діяльності. лише 
наприкінці 1920 р. стан комітету став поліп-
шуватися. у 1921 р. був затверджений кош то-
рис угк — вперше в такому обсязі, що з’я ви-
лася можливість провести літні польові роботи.

але цих асигнувань все-таки було недостат-
ньо для розгортання повнокровних польових 
робіт, і тому угк уклав договір з управлінням 

володимир Іванович 
вернадсЬкиЙ

Volodymyr I. VernadSky
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гірничопромислових розвідок Південно-За-
хід ного району ("Югзаппромразведка") і на 
його кошти відправив у поле 10 партій. Зокре-
ма, в.м. Чирвінський досліджував буровугіль-
ні родовища херсонщини, м.І. Безбородько — 
геологію родовищ будматеріалів на Поділлі, а 
р.р. виржиковський — Подільський фосфори-
товий район (розробив план відродження фос-
форитової промисловості), в.в. різниченко — 
жорнові пісковики; в.І. лучицький, р.м. Па-
лій, о.в. красовський вели геологічну зйомку 
тощо. Підсумки робіт партій в 1921 р. були 
опубліковані в перших виданнях "Праць" ко-
мітету. у цьому ж році організовано катери-
нославський філіал угк, який, на жаль, функ-
ціонував недовго.

1922 року геологічна служба в україні була 
кардинально реорганізована. 1 жовтня 1922 р., 
у зв’язку з затвердженням нового положення 
про геологічний комітет у Петрограді, угк був 
перетворений на автономну філію останнього, 
якій доручалося продовжувати дослідження на 
території республіки. водночас було винесено 
рішення про приєднання до українського від-
ділення геологічного комітету (увгк) "Юг-
заппромразведки", або української філії Цен-
трального управління промислових розвідок.  
З приєднанням угк до геологічного комітету 
вперше визначено постійний штат увгк —  
14 одиниць, а з приєднанням "Югзаппромраз-
ведки" — 23 одиниці. до складу відділення в 
1923 р. увійшли в.І. лучицький (голова та  
завідувач Бюро обліку), о.в. красовський,  
в.м. Чирвінський та о.Є. Зеленко, геологи-
розвідники в.в. мокринський та с.г. кок -
лик, позаштатні геологи-співробітники в.с. ле-
витський, м.в. Фремд, р.м. Палій. до науко-
вої ради відділення увійшли акад. ан урср 
П.а. тутковський і проф. в.в. дуб’янський. 
Павло аполлонович, переобтяжений академіч-
ною ро ботою, поступово відходив від угк і  
в 1926 р. створив Інститут геологічних наук 
(Ігн) нан україни (сучасна назва) [11].

1923 р. відділ регіональної геології організу-
вав польові роботи, в яких брали участь й уні-
верситетські геологи. так, Б.л. лічков прово-
див дослідження в північно-східній частині 
32-го аркуша 10-верстої геологічної карти і зай-
мався картуванням у Звенигородському повіті; 
р.р. виржиковський продовжував вивчати фос-
форитовий район в могильовському повіті, 
р.м. Палій — в Ізюмському. Протягом каме-
рального періоду в.І. лучицький обробив ма-

теріали з гідрогеології україни та петрографії 
українського щита, Б.л. лічков — з тектоні - 
ки україни та стратиграфії мангишлака, а  
в.в. ду б’янський — з петрографії та мінерало-
гії пегматитів волині тощо.

у 1923 р. при увгк були створені комісії: 
каолінова (в.І.  лучицький, с.г.  коклик, Б.л.  ліч-  
ков, Б.с.  лисін, Ю.І.  Фрейвальд, м.в. Фремд, 
в.м. Чирвінський), з вивчення кір вивітрю-
вання (Б.л. лічков, м.І. ожегова, в.м. Чир-
вінський), буровугільна (в.І. лучицький, П.І. ва-
силенко, с.г. коклик, Б.л. лічков, в.м. Чир-
вінський), гідрогеологічна (в.І. лучицький, 
г.с. Бурєнін, Є.л. лічкова, Б.л. лічков, в.в. різ-
ниченко).

увгк стало однією з перших установ в ук-
раїні, яка напрацювала п’ятирічний план роз-
витку регіонально-геологічних досліджень в 
1924— 1929 рр. у ньому ключовою була ідея 
про перехід в україні до детальніших зйомок, 
ніж десятиверстого масштабу. неможливо не 
визнати стратегічне значення першого п’яти річ-
ного плану, розробленого увгк та ухваленого 
на засіданні наукової ради 12 травня 1923 р. 
найближчими завданнями геологи україни 
вважали вивчення родовищ фосфоритів та као-
лінів, які мали виняткове значення для відро-
дження в україні фосфоритової, фарфорової 
та паперової промисловості. саме тому під ке-
рівництвом в.І. лучицького здійснювалося де-
тальне дослідження Подільського фосфорито-
вого району і каолінових родовищ (в.в. мо-
кринський, о.Є. Зеленко, с.І. Баженов та ін.). 
Без будь-якої допомоги з боку інших установ, 
увгк відновило роботу двох зруйнованих као-
лінових заводів — лозовиковського та райков-
ського і розвідало кілька родовищ каоліну:  
в.в. мокринський — лозовиковське, о.Є. Зе-
ленко — новоселицьке, Паланкінське та кур-
делевське, в.с. левитський — родовище вер-
тиєва Балка, м.в. Фремд — райновське, с.І. Ба-
женов — турбівське, Ю.в. Фрейвальд — ро- 
довища катеринославського району.

новим у діяльності увгк в 1923—1924 рр. 
стало складання карт різних геологічних сис-
тем, систематизація бібліографії геологічної 
літератури 1918—1923 рр., складання оглядів 
гірничої промисловості україни. триверсту 
зйомку виконували: в.м. Чирвінський — у 
Звенигородському районі, р.р. виржиковсь -
кий — у Придністерському, р.м. Палій — в 
Північно-ушицькому. у зв’язку з великими 
зсувами в києві була здійснена детальна гео-
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логічна зйомка міста, підсумком якої стала ге-
ологічна карта києва з докладним описом та 
інженерно-геологічною характеристикою. Ця 
робота поклала початок планомірній боротьбі 
з київськими зсувами. видано збірник з ко-
рисних копалин україни, в якому були статті: 
"уголь украины" (Б.л. лічков), "графиты ук-
раины" (в.м. Чирвінський), "каолиновые ме-
с торождения Подолья" (о.Є. Зеленко), "Же-
лезная руда волыни" (с.г. коклик), "никополь-
ское марганцевое месторождение" (м.в. Чер- 
ногорова), "ртуть украины" (м.І. ожегова).

у 1924 р. держплан виділив кошти на по-
шукові роботи з метою покращення водопос-
тачання Юзівки. Проведення робіт було до-
ручено донецькому меліоративному бюро, а 
організація гідрогеологічної розвідки — в.І. лу-
чицькому. восени 1924 р. він сформував гідро-
геологічну партію, завданням якої було визна-
чення ресурсів водопостачання питною водою 
Юзівки та інших населених пунктів донбасу. 
роботи охопили верхню течію річок кривий 
торець, кальміус, лівобережжя вовчої загаль-
ною площею розвідки — 1359 кв. верст. Про-
ведено гідрогеологічне районування, складені 
триверста геологічна та гідрогеологічна карти, 
а також зібрані відомості з петрографії, пале-
онтології, хімічного складу вод району, що дало 
змогу зробити повний гідрогеологічний опис і 
гідрогеологічні карти одноверстого масштабу 
та розробити практичні рекомендації. Під ке-
рівництвом в.І. лучицького та р.м. Палія ве-
лись також роботи, скеровані на поліпшення 
водопостачання артемівська.

на межі 1924—1925 рр. союзні відомства різ-
ко зменшили асигнування, що спричинило 
скорочення штатів увгк до чотирьох штатних 
одиниць. тим самим під загрозу було постав-
лено здійснення п’ятирічного плану. але за-
вдяки підтримці українського уряду та врнг 
урср у києві, було розроблено та затверджено 
врнг урср "Положення про український  
геологічний комітет" як самостійну організа-
цію з постійним штатом у 20 співробітників. у 
квітні 1925 р. раднарком урср виділив з ре-
зервного фонду на утримання персоналу та 
літні польові роботи 25 тис. крб. така підтрим-
ка відновила нормальну діяльність геологіч -
ної установи.

у 1925 р. на польові роботи виїхало 20 пар-
тій: сім із них фінансувалися з бюджету срср, 
сім — з бюджету урср, шість — зі спецкоштів. 
для з’ясування питань регіональної геології 

виконували триверсту зйомку (партії р.р. вир-
жиковського, в.м. Чирвінського, г.с. Бурє-
ніна). окрім того, партії в.І. лучицького та 
Б.л. лічкова займалися 10-верстою зйомкою 
аркушів 31 та 32, тривала детальна зйомка ка-
нівських дислокацій. Завдяки допомозі респу-
бліканських керівних органів було намічено 
нові райони для триверстої зйомки — ушомир-
овруцький (л.а. крижановський та м.І. оже-
гова) та маріуполь-волноваський (в.І. лу-
чицький та а.а. Цитович). на союзні кошти 
працювала Побузька партія в.в. мокринсь-
кого з пошуків каолінів, графітів та залізних 
руд; на республіканські — чотири партії: дві 
(р.м. Палія та р.р. виржиковського) — на фос-
форити Поділля, партія о.Є. Зеленка — на  
ізюмські фосфорити та партія Й.І. танатара — 
з вивчення газоносності Приазов’я.

у 1926—1927 рр. становище укргеолкому 
зміцнилося, розширилась наукова тематика. 
Завдяки розвитку зв’язків із урядом урср та 
центральним геологічним комітетом значно 
зросли його штати та фінансові можливості. у 
1926 р. комітету пощастило взяти в оренду бу-
динок по вул. к. лібкнехта, 34 і нарешті переї-
хати з приміщень університету. велике зна-
чення для зміцнення авторитету комітету мала 
організація та проведення у 1926—1927 рр. у 
києві другого всесоюзного геологічного з’їз-
ду, який став важливим етапом у розвитку гео-
логічної науки в україні. головою з’їзду був  
обраний в.І. вернадський. активну участь у 
його роботі брали в.І. лучицький, Б.л. лічков, 
м.І. Безбородько, в.м. Чирвінський, П.а. тут-
ковський.

геологи комітету влітку 1926 р., відповідно 
до п’ятирічного плану, здійснили потужні по-
льові роботи. Бюро розвідок, за дорученням 
різних установ та за їхні кошти, виконало роз-
відувальне буріння фосфоритів Поділля для 
суперфосфатного комбінату, каолінів біля 
станції долинської — для Центрпапіртресту, 
буріння з метою одержання артезіанських вод 
для будинку відпочинку вуЦвк. Були розгор-
нуті роботи з гірничо-економічної зйомки По-
ділля та донбасу.

у 1926—1927 рр. відбулися також серйозні 
зміни в політиці геологічного комітету в ле-
нінграді щодо своїх відділень, розширено ор-
ганізаційну, наукову та частково фінансову до-
помогу їм. Були створені секції: геологічної 
зйомки, гідрогеологічна, петрографічна, пале-
онтологічна; комісія з вивчення четвертинних 
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відкладів, засновані шліфувальна майстерня, 
хімічна лабораторія. Зміцнились зв’язки з гір-
ничим відділом врнг урср, трестами, госпо-
дарськими органами республіки, всеукраїн-
ською академією наук тощо.

таким чином, 1927 р. можна вважати роком 
остаточного становлення центрального органу 
і системи геологічної служби україни. окрім 
вирішення власне виробничих завдань, вони 
досягли і значних наукових результатів, які 12 
березня 1928 р. у день святкування десятиріччя 
укргеолкому відзначив в.м. Чирвінський у 
доповіді "Про наукові досягнення українсько-
го відділення геологічного комітету в галузі ре-
гіональної геології за 10 років його існування", 
а також м.І. Безбородько у доповіді "україн-
ська кристалічна смуга і корисні копалини 
україни". серед найважливіших наукових до-
сягнень, зокрема, названо відкриття р.р. вир-
жиковським і р.м. Палієм дислокованих товщ 
силурійських відкладів (до цього вважали, що 
силур залягає тут непорушено), відкриття на 
Поділлі р.р. виржиковським палеогенових оса-
дочних порід (район с. хощевате), проведення 
в.І. лучицьким та д.м. соболєвим стратигра-
фічного розчленування докембрію українсь-
кого щита, петрографічний опис кристалічних 
порід Приазов’я.

винятково актуальними виявилися гідро-
геологічні дослідження Поділля, київщини, 
Чернігівщини, Полтавщини та донбасу, вико-
нані під керівництвом в.І. лучицького, які за-
вершено підготовкою якісних гідрогеологіч-
них карт із зображенням найголовніших водо-
носних горизонтів.

отже, протягом 1918—1928 рр. угк закладе-
но основи систематичного вивчення найголо-
вніших корисних копалин, складено геологіч-
ну, гідрогеологічну карту й карти корисних 
копалин україни, отримано нові дані зі стра-
тиграфії докембрію уЩ, палеозою Поділля, 
мезо-кайнозою ддЗ, виявлено новітні дисло-
кації в околицях канева та Придністер’я, роз-
ширено мінерально-сировинну базу бурову-
гільних родовищ, каолінів, фосфоритів, ман-
ганових і залізних руд, графіту, будівельних 
матеріалів. Певну роль у діяльності угк віді-
грала його вчена рада і друкований орган — 
вісник українського відділення геологічного 
комітету, інша друкована продукція, в тому 
числі путівники геологічних екскурсій тощо.

укргеолком очолювали впродовж його деся-
тилітньої діяльності видатні вчені — в.І. лу-

чицький (1918—1924), Б.л. лічков (1924—
1926), в.в. різниченко (1927—1928).

Володимир Іванович Лучицький (1877—1949) — 
видатний вчений у галузі петрографії інтрузив-
них, вулканогенних, метаморфічних порід і 
геології корисних копалин уЩ та інших регіо-
нів колишнього срср. народився 21 квітня 
1877 р. у києві, навчався в третій київській чо-
ловічій гімназії (1887—1895) і на природничо-
му відділенні фізико-математичного факуль-
тету університету св. володимира, який з зо-
лотою медаллю закінчив у 1899 р. Першу 
наукову працю "о микроскопическом строе-
нии некоторых третичных песчаников Южной 
россии" опублікував 1901 р. на фізико-мате-
матичному факультеті київського університе-
ту захистив докторську дисертацію "рапакиви 
киевской губернии и породы его сопровожда-
ющие" (1912). у вченому ступені доктора наук 
затверджений вищою атестаційною комісією 
срср без захисту дисертації 1934 р. 

в.І. лучицький — автор оригінального під-
ручника "Петрография" (витримав шість ви-
дань: перше — 1910, шосте — 1919 р.). викла-
дав різні дисципліни у вишах києва, варшави, 
москви та криму. 1918 р. як директор очолив 
угк, а в 1924 р. вимушено покинув київ і пе-
реїхав до москви, де працював у різних інсти-
тутах. виїхавши з україни, вчений не поривав 
з нею зв’язок. усіма способами організовував 
польові геологічні дослідження на території 
україни, фінансову підтримку угк, впливав 

володимир Іванович 
луЧиЦЬкиЙ

Volodymyr I. luchytSky
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на розвиток продуктивної взаємодії угк і 
уан. 1944 р. в.І. лучицький знову приїхав в 
україну і був зарахований завідувачем відділу 
петрографії Ігн ан урср. Через рік його об-
рано академіком і запрошено на посаду про-
фесора кафедри мінералогії і петрографії ки-
ївського університету. у 1946—1949 рр. в.І. лу-
чицький — директор Ігн ан урср. на цій 
посаді він перебував до самої смерті, яка на-
стала 20 жовтня.

наукові інтереси в.І. лучицького надзви-
чайно широкі — кристалографія і кристало-
хімія, мінералогія, петрографія, питання регі-
ональної геології, корисні копалини, гідрогео-
логія і гідрогеохімія, літологія і кори вивіт- 
рювання, радіоактивні мінерали, геологічна 
зйомка і пошуковорозвідкова справа, серед 
яких чи не на перше місце вийшли проблеми 
докембрію українського кристалічного маси-
ву, віддзеркалені в низці капітальних публіка-
цій: "к вопросу о происхождении гранитов юга 
россии" (1910), "материалы по петрографии 
юга россии: рапакиви киевской губернии и 
породы, его сопровождающие" (ч. 1, 1911; ч. 2, 
1912), "Полезные ископаемые украины" (1923, 
1933), "вопросы стратиграфии и тектоники 
украинской кристаллической полосы" (1930), 
"Петрография украины" (ч. 1, 1934), "общий 
обзор докембрия европейской части ссср" 
(1939), "стратиграфия докембрия украинско-
го массива" (1939), "український кристалічний 
масив" (1947, у співавторстві).

Золота сторінка життя і діяльності в.І. лу-
чицького — підготовча робота (участь к роботі 

"гідроЮЗу", заснування відділу сировини ко-
мітету військово-технічної допомоги) та орга-
нізація на їхній базі геологічної служби ук раї-
ни у формі угк. в.м. Чирвінський свою допо-
відь (див. вище) з нагоди 10-річчя угк завершив 
такими словами: "… я вважаю, не можна не ви-
знати, що Українське відділення Геологічного ко-
мітету проробило значну наукову роботу в справі 
вивчення геології України, що треба великою мі-
рою пояснити відданістю і любов’ю до своєї справи 
геологів і співробітників УВГК та енергією пер-
шого її організатора і директора В.І. Лучицького".

Борис Леонідович Лічков * (1886—1966) — ві-
домий гідрогеолог, стратиграф і палеонтолог 
україни, активний діяч у справах організації 
угк і уан. ним пишався в.І. вернадський.

лічкови перебували у родинних зв’язках з 
Чирвінськими — П.м. і в.м. Чирвінські та 
Б.л. лічков були двоюрідними братами, що 
вплинуло на професійний вибір останнього.

Борис лічков закінчив києво-Печерську гім-
назію і природниче відділення фізико-мате-
матичного факультету університету св. воло-
димира (1918) * * [16]. у студентські роки най-
більший вплив на формування світогляду 
молодого вченого мав університетський про-
фесор микола Іванович андрусов (1861—
1924). Фактично він належав до андрусівської 
геологічної школи.

Зі щоденникових записів в.І. вернадського 
від 4 червня 1918 р. дізнаємося, що "накануне 
выяснился план организации Комиссий и наме-
тились секретари". у комісію зі створення 
уан вченим секретарем призначено в.л. мо-
дзалевського. у комісії з вищих навчальних 
закладів і наукових установ вченим секрета-
рем став молодий геолог Б.л. лічков, з яким у 
в.І. вернадського склалися дружні стосунки, 
що тривали усе його життя (в.І. вернадський в 

Борис леонідович лІЧков

Borys l. lIchkoV

*   у публікаціях є два україномовні написи прізвища  
вченого — лічков і личков.

* *  Ймовірно, це помилкова дата закінчення київ сь-
кого університету. відомо достеменно, що Борис 
лічков у 1917 р. увійшов до складу відділу сиро ви-
ни, у цьому ж році брав участь, спільно з в.І. лу-
чицьким і в.м. Чирвінським, у підготовці проекту 
угк. Зрозуміло, що це не рівень студента. окрім 
того, відомо, що в.І. лучицький з варшави 
11.05.1911 р. відправив листа Б.л. лічкову, в якому 
він запрошує Б.л. лічкова посісти посаду асистента 
на його кафедрі. у листі є питання – "держите ли 
вы теперь государственные экзамены" [15]. найі-
мовірніша дата закінчення університету — 1911 р. 
(у 25 років).
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1918—1945 рр. надіслав Б.л. лічкову 177 лис-
тів). Ймовірно, цьому високому призначенню 
Б.л. лічкова передувала характеристика в.І. лу-
чицького, який вважав його талановитим гео-
логом та організатором наукової думки. Ці 
якості особливо проявилися під час його робо-
ти в київському товаристві природознавців, 
"гідроЮЗі" й в комісії сировини, у процесі 
складання спільно з в.І. лучицьким і в.м. Чир-
вінським проекту угк та пояснювальної за-
писки до нього. успішно працював Б.л. лічков 
також у секції підземних багатств (1919) і гід-
рогеологічній секції (1919) комісії з вивчення 
природних багатств україни.

в університетському геологічному кабінеті 
Борис леонідович працював штатним лабо-
рантом. 1919 р. був запрошений до викладання 
на природничому факультеті київського уні-
верситету, у 1924—1927 рр. очолював науково-
дослідну кафедру геології київського інституту 
народної освіти. він автор ротаторного підруч-
ника "Історична геологія" (1919) для студентів 
київського університету [2], що дало змогу 
йому отримати звання приват-доцента.

наукові інтереси Б.л. лічкова розмаїті — від 
досліджень у галузі палеонтології й стратигра-
фії, гідрогеології й гідрогеологічного району-
вання уЩ до питань геотектоніки, геоморфо-
логії й історії науки.

1927 р. на запрошення в.І. вернадського 
Б.л. лічков переїхав з києва до ленінграда, де 
обіймав посаду вченого секретаря комісії (по-
тім ради) з природних виробничих сил (1927—
1934). водночас працював у геоморфологічно-
му інституті, завідував відділом підземних вод 
у гідрогеологічному інституті й кафедрою гід-
рогеології в ленінградському університеті 
(1930—1934, 1946—1966) [16].

5 липня 1934 р. Б.л. лічков був арештований 
й невдовзі засуджений за абсолютно брехли-
вим звинуваченням. лише 17 січня 1941 р. 
"освободился от волгостроя". Після звільнен-
ня працював у різних установах середньої азії, 
в останні роки — професором у ленінград-
ському університеті.

можна висловити припущення, що зірко-
вим часом життя і діяльності Б.л. лічкова була 
науково-практична робота, скерована на під-
готовку, організацію і заснування українсько-
го геологічного комітету, який він очолив як 
директор у важкі 1924—1926 рр. після від’їзду 
в.І. лучицького до москви. справді, в ці роки 
неймовірно посилився диктат центральних 

органів, через що штат увгк скоротився до 
чотирьох геологів. виникла загроза зриву гео-
логічних досліджень. Б.л. лічков спільно зі 
своєю командою, в яку заочно входив в.І. лу-
чицький, домігся затвердження врнг урср 
нового положення про "український геоло-
гічний комітет", в якому передбачено штат із 
20 співробітників і відповідне фінансування. 
Ця реформа остаточно відділила угк від цен-
трального геологічного комітету, внаслідок 
чого було відновлено нормальну діяльність  
геологічних підрозділів. Згадаємо ще другий 
все союзний з’їзд геологів (1926), який проде-
монстрував великі можливості наукової шко -
ли угк, сформованого в.І.  лучицьким і  
Б.л. лічковим.

Володимир Васильович Різниченко (1870—
1932) — видатний український вчений у галузі 
четвертинної геології, геоморфології, тектоні-
ки, гляціології, географії [11, 18].

народився у с. валентіїв ніжинського райо-
ну Чернігівської області, навчався у ніжин-
ській гімназії (закінчив 1891 р.); харківський 
університет закінчив з вільним дипломом 
(1896). деякий час жив і працював у москві та 
Петербурзі.

в.в. різниченко досліджував льодовики ал-
таю, тянь-Шаню і тарбагатаю, антропогенові 
відклади та тектоніку середнього Придніпров’я. 
За фундаментальні дослідження в середній 
азії й на алтаї був нагороджений Золотою ме-
даллю ім. м.м. Пржевальського. 1912 р. він 
опублікував фундаментальну працю "о древних 
и современных ледниках Юго-Западного алтая".

володимир васильович 
рІЗниЧенко

Volodymyr V. rISnychenko

УКРАЇНСЬКИЙ гЕОЛОгІЧНИЙ КОМІТЕТ 
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володимир миколайович  
ЧирвІнсЬкиЙ  
Volodymyr M. chyrVInSky
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вроджена та безмежна любов до батьківщи-
ни фактично визначила другий період його на-
укової діяльності (1916—1932), пов’язаний з 
україною, якій віддав всі свої сили й знання. у 
кар’єрі в.в. різниченка важливими були три 
щаблі — третій директор угк (1827—1928), об-
рання в 1929 р. академіком, другий директор 
Ігн ан урср (1930—1932).

З часу проголошення унр і організації в 
1918 р. угк в.в. різниченко працював поза-
штатним, згодом штатним геологом, був од-
ним із ініціаторів триверстої геологічної зйом-
ки україни, в якій безпосередньо брав участь, 
переважно на лівобережжі середнього дніпра.

в.в. різниченко плідно працював у різних 
місцинах україни, але найбільше в районі ка-
нівських дислокацій у межах середнього 
Придніпров’я, яким присвятив чимало праць, 
у тому числі книгу "По ярах та кручах канів-
ських гір" (1928). він організував комісію з ви-
вчення четвертинних відкладів україни та за-
початкував періодичне видання збірника "Чет-
вертинний період".

в.в. різниченко вперше порушив питання 
про організацію заповідника на могилі т.г. Шев-
ченка. він опублікував "геологічний нарис 
околиць Шевченківської могили". все це гар-
моніювало з широким авторитетом вченого, 
відомого також як громадський діяч, худож-
ник-карикатурист, поет і перекладач, член на-
укового товариства ім. т.г. Шевченка у львові. 
Помер в.в. різниченко передчасно від сухот  
1 квітня 1932 р. Похований на лук’янівсько - 
му цвинтарі.

Під час роботи в.в. різниченка директо - 
ром угк, комітет як ніколи зміцнів профе-
сійно та структурно. всі його служби згодом 
були ус пішно реорганізовані в українське ра-
йонне геологорозвідувальне управління (1929— 
1931).

Володимир Миколайович Чирвінський (1883—
1942) — відомий київський мінералог, петро-
граф, педагог, фактично науковий керівник 
геологічної зйомки та регіональних досліджень 
у роки функціонування угк.

Першу київську гімназію закінчив зі сріб-
ною медаллю у 1902 р. Потім навчався на при-
родничому відділенні фізико-математичного фа-
культету університету св. володимира (1902— 
1 907). По закінченні університету в.м. Чир він- 
ський був залишений стипендіатом для під - 
готовки до професорського звання по кафед- 
рі мінералогії (науковий керівник П.я. ар- 
ма шевський).

Приват-доцент володимир Чирвінський з 
осені 1914 р. читав курс петрографії, працював 
здебільшого в університетському геологічному 
кабінеті, який нечувано збагатив кам’яними 
колекціями. З 1911 по 1916 р. в.м. Чирвін-
ський викладав геолого-мінералогічні дисци-
пліни в київському політехнічному інституті 
(кПІ), а в 1916 р. очолив тут кафедру мінера-
логії й геології і створений ним геологічний 
кабінет, які до кінця життя стали його постій-
ним місцем роботи, хоча паралельно працював 
і в інших установах. Помер в.м. Чирвінський 
під час другої світової війни у холоді і голоді на 
території кПІ [16], похований на лук’я нів-
ському цвинтарі.

Першу наукову працю в.м. Чирвінський 
опублікував у 1907 р., останні дві — в 1941 р. у 
цьому проміжку часу наукова тематика дослі-
джень ученого часто й істотно змінювалася, 
тут стисло висвітлено лише деякі теми та ре-
зультати. Повнішу інформацію можна почерп-
нути в книзі в.І. онопрієнка, м.в. онопрієнка 
"Чирвинские" (2008) [16].

розпочаті ще в студентські роки досліджен-
ня фосфоритів, які тоді вважали аморфними 
речовинами, тріумфально завершилися від-
криттям нового мінералу — подоліту. у магіс-
терській дисертації (1916) володимир мико-
лайович докладно висвітлив мінералогію й хі-
мію льодовикових відкладів Південно-Західної 
росії та встановив напрямки їхнього руху, які 
згодом виявилися принципово важливими для 
розробки проблем четвертинної геології. ори-
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гінальною, якщо не сказати сенсаційною, ста-
ла ще одна піонерська праця "химический со-
став колонны осадочных пород г. киева" (1917), 
яку високо оцінив в.І. вернадський. Значну 
частину свого життя вчений присвятив буро-
вугільній тематиці, дав прогнозну оцінку ман-
гановим рудам, розширив дослідження фос-
форитів україни, геологічно описав свердло-
вину, пробурену на території кПІ, досліджував 
графіти, вулканіти, тераси річок…

у науковій біографії в.м. Чирвінського особ-
ливе місце посідає розмаїта робота в угк, до 
організації якого він долучився найактивніше 
спільно зі своїм старшим колегою в.І. лу-
чицьким і двоюрідним братом Б.л. лічковим. 
найплідніша його діяльність тут стосувалась 
геологічного картування території ук раїни та 
регіональних геологічних досліджень, які 
впро довж тривалого часу він сумлінно й про-
фесійно очолював, хоча не цурався й іншої ро-
боти. у зв’язку з хронічним дефіцитом кадрів 
в.м. Чирвінський часто був одним із голов -
них виконавців цих робіт. коли стало зрозумі-
ло, що 60-верста геологічна карта геологічно -
го комітету не задовольняє практичних потреб, 
було вирішено розпочати складання різного 
роду карт у 25 і 10-верстому масштабі, а в ок-
ремих випадках і детальнішого, наприклад 
триверстого масштабу. 

не випадково саме в.м. Чирвінському було 
доручено виступити з генеральною доповіддю 
"Про наукові досягнення українського відді-
лення геологічного комітету в галузі регіональ-
ної геології за 10 років його існування" (див. 
вище) на зборах, присвячених десятилітньому 
ювілею угк (1918—1928). у ній він підбив під-
сумок найголовнішим і вражаючим досягнен-
ням угк, якими закладено фундамент для по-
дальшої співзвучної часу реорганізації угк і 
створення на його базі нових геологічних 
служб. З ними в.м. Чирвінський співпрацю-
вав до кінця 1930-х рр.

натепер можемо інституційно диферен ці-
ювати столітню історію геологічної служби 
україни, яка нині називається державною, і 
складається з понад 20 послідовних етапів роз-
витку [5], серед яких відмітимо такі:

український геологічний комітет (1918—1. 
1922);

українське відділення геологічного ко-2. 
мітету (1922—1929);

українське районне геологорозвідуваль-3. 
не управління (1929—1931);

український геологорозвідувальний трест 4. 
(1931);

українське геологічне управління (1941);5. 
головне управління геології та охорони 6. 

надр (головгеологія урср, 1957);
міністерство геології урср (1965);7. 
геологічне виробниче об’єднання (укр-8. 

геологія, 1988);
державний комітет україни з геології та 9. 

використання надр (держкомгеології, 1991);
комітет україни з питань геології та ви-10. 

користання надр (1999);
департамент геології та використання 11. 

надр міністерства екології та природних ре-
сурсів україни (2000);

державна геологічна служба — урядовий 12. 
орган державного управління у складі мінеко-
ресурсів україни (2001);

державна геологічна служба як урядовий 13. 
орган державного управління у складі мініс-
терства охорони навколишнього природного 
середовища україни (2005—донині).

геологічна служба україни, незалежно від 
назви, організовує і втілює в життя програму, 
зазвичай, планомірного геологічного вивчен-
ня надр україни з метою забезпечення потреб 
народного господарства мінерально-сировин-
ними ресурсами.

За даними сучасної геологічної служби [4], 
україна має потужну та розвинену мінерально-
сировинну базу, чи не найкращу в Європі. до-
сить сказати, що, наприклад, в 1991 р. україна 
забезпечувала 5 % світового видобутку міне-
ральної сировини, а за рахунок експорту гір-
ничорудної сировини і виробів з неї отримува-
ла понад 60 % валютних надходжень. так було, 
коли більш-менш гармонізовано взаємодіяв 
трикутник: геологічна освіта — геологічна на-
ука — геологічна галузь. нині, здебільшого че-
рез економічну кризу, освіта "на ладан дихає", 
наука ледь-ледь жевріє, а геологічна галузь 
"випала" з цього трикутника та перетворилася 
на "нелегальну" стосовно академічних і осві-
тянських вчених організацію. так буде допоки 
в україні пануватиме корупція.
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украинскиЙ геологиЧескиЙ комитет и его клЮЧевЫе ФигурЫ 
(к 100-летию геологической службы украины)

изложена история зарождения, становления и последующего развития деятельности геологической службы 
украины — украинского геологического комитета, начиная с 1917 г. рассмотрен весомый вклад украинских 
ученых — в.и. лучицкого, Б.л. личкова, в.в. ризниченко и в.н. Чирвинского — в развитие науки, прикладной 
геологии, украинского геологического комитета.
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the ukraInIan GeoloGIcal coMMIttee and ItS key PerSonS 
(on the 100th anniversary of the Geological service of ukraine) 

the history of the origin, formation and subsequent development of the Geological service of ukraine — ukrainian 
Geological committee (since 1917) is stated in the article. this article also discusses the significant contribution of ukrainian 
scientists (V.I. luchytsky, B.l. lichkov, V.V. riznychenko, V.M. chyrvinsky) to the development of science, applied geology 
and ukrainian Geological committee.
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