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ОЗНАКИ ЗСУВУ В МЕЖАХ ЗАКАРПАТСЬКОГО ГЛИБИННОГО РОЗЛОМУ 

 
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. О.М. Іванік) 
Тектонофізичні дослідження розривних порушень в Українських Карпатах з використанням структурно-

парагенетичного та кінематичного методів розпочались в 90-х роках ХХ ст. Було встановлено, що в природному заляганні 
переважають субвертикальні тріщини північно-східного орієнтування над північно-західним, що пояснюється північно-
східним стисненням в післяскладчасту епоху. Похилі тріщини мають подібну орієнтацію. Разом з тим в Закарпатському 
прогині поряд з діагональними системами тріщин істотно розвинуті тектонічні порушення субширотного та субмериді-
онального напрямку. Багато похилих тріщин є нормально перетинаючими і тому їх характеризували як групу колишніх 
субвертикальних тріщин, повернутих в процесі складкоутворення. 

Також в Карпатах виділено зони дислокацій різної орієнтації, що пов'язуються зі зміщеннями підфлішового фундамен-
ту. Хорошим прикладом такого тектонічного порушення є Латорицько-Стрийська зсувна зона, виникнення якої поясню-
ється зоною зчленування двох покривних систем Зовнішніх Карпат, які утворились перед різними фронтами. У зв'язку з 
цим стиснення басейну було різним в різних його ділянках і це спричинило утворення двох покривних систем, розділених 
вказаною зсувною зоною. Слід відзначити, що виникнення тектонічних порушень в кожному окремому тектонічному еле-
менті Українських Карпат, хоч і пов'язується із загальним стисненням, але має свій індивідуальний шлях розвитку, обумов-
лений різними чинниками. Зокрема, цікавим є питання взаємозв'язку геодинамічної еволюції  Закарпатського глибинного 
розлому та виникнення тріщин в покривах, що з ним межують.  

За час польових досліджень, проведених автором в 2013 році на території Рахівського покриву, було простежено тек-
тонічне порушення антикарпатського спрямування. Згідно схем М.В. Гзовського, взаємне розташування даного порушення 
та Закарпатського глибинного розлому дозволяє припустити, що воно є ознакою правого зсуву, який виник в межах дано-
го глибинного розлому за умов транспресії. Це припущення добре узгоджується з новою схемою тектоно-магматичної 
активізації Закарпаття, за якою під дією субмеридіонального стиснення у межах Закарпатського прогину реалізувалась 
правостороння зона сколювання. Згідно даної схеми північною межею зони сколювання слугує саме Закарпатський глибин-
ний розлом. Таке припущення дозволяє дещо по-новому поглянути на особливості геодинамічного розвитку регіону, однак 
вимагає подальших ретельних польових досліджень. 

Ключові слова: Закарпатський глибинний розлом, правосторонній зсув, тектонічні порушення, зона сколювання,  дина-
мо-кінематична схема. 

 
Постановка проблеми та аналіз останніх дослі-

джень і публікацій. Перші дослідження розривних по-
рушень в Українських Карпатах були пов'язані з геологіч-
ним зніманням та пошуками корисних копалин, зокрема 
нафти, газу та озокериту [3]. Особливу увагу їм приділя-
ли при вивченні колекторів та шляхів міграції вуглевод-
нів. Досліджувались геологічні та фізико-хімічні умови 
формування систем тріщин в утворенні колекторів, взає-
мозв'язки між пластовими, локальними та регіональними 
системами тріщин та їх зміни з геологічним часом та гли-
биною, а також позитивна та негативна роль тріщин при 
формуванні колекторів. Поряд з цим вивчались законо-
мірності розвитку систем тріщин з літологією. З початку 
таких досліджень опубліковано багато робіт про значен-
ня тріщинуватості у нафтогазовій геології [8-10], проте 
однією з перших публікацій, у якій систематичне вивчен-
ня тріщин у платформній частині заходу України прово-
дилося для цілей тектоніки, була праця [16]. 

У сучасній геології вивчення тріщин як тектонічних 
об'єктів є важливим інструментом, що дає змогу певною 
мірою відтворювати геодинамічні процеси, оскільки 
походження тріщиноутворення в складних у тектоніч-
ному відношенні районах пов'язується з регіональними 
полями напружень. Однак думки щодо механізму трі-
щиноутворення розходяться. Деякі дослідники вважа-
ють, що тріщиноутворення в основному передує утво-
ренню розломів [20, 21] та складкоутворенню [17]. Інші 
підтримують думку, що систематичне утворення тріщин 
у складчасто-насувних поясах відбувається після осно-
вних тектонічних подій [19] і що тріщини можуть бути 
використані для відтворення полів напружень лише при 
певних умовах. Є й такі дослідники, що прийшли до 
висновку, що тріщини можуть виникати перед, під час 
та після складкоутворення [18]. В межах Карпатського 
регіону ця гіпотеза була підтверджена і було показано, 
що тріщини можуть використовуватись як індикатори 
палеонапружень в регіональному плані [22]. 

Сучасні інтенсивні тектонофізичні дослідження роз-
ривних порушень в Українських Карпатах розпочались 
в 90-х роках минулого століття [1]. При їх проведенні 

використовували у комплексі два методи: структурно-
парагенетичний (дослідження тріщинуватості) та кіне-
матичний (дослідження дзеркал ковзання). Великий 
комплекс тектонофізичних досліджень на території 
Українських Карпат (а також Криму та Українського Щи-
та) було виконано та описано в монографії проф. 
О.Б. Гінтова у 2005 р [5].  

О.Б. Гінтов [5] відмічає, що загальною особливістю 
для всіх районів Українських Карпат є кількісна перевага 
(в природному заляганні) субвертикальних тріщин північ-
но-східного орієнтування над північно-західним. На його 
думку, це – перша ознака того, що в напруженому стані 
регіону в післяскладчасту епоху переважало північно-
східне стиснення. Тут же виникає група додаткових трі-
щин, викликаних флуктуаціями орієнтування осі 1, та 
група проміжних структур між тріщинами відриву та ско-
лами Ріделя. Як і для вертикальних, для похилих тріщин 
власне Карпат характерне переважання північно-східних 
азимутів над північно-західними та діагональних над ор-
тогональними. Поряд з тим, О.Б. Гінтов відзначає, що в 
Закарпатському прогині поряд з діагональними система-
ми тріщин помітно розвинуті широтні та меридіональні, а 
в Передкарпатському – тільки меридіональні. Найбільш 
поширений кут нахилу складає 70º. Багато похилих трі-
щин є нормально перетинаючими і тому віднесені ним в 
групу колишніх субвертикальних тріщин, повернутих в 
процесі складкоутворення. 

Водночас у Карпатах виділяють крупні як повздовжні, 
так і поперечні та діагональні зони дислокацій, пов'язані 
зі зміщеннями підфлішового фундаменту, наявність яких 
прогнозувалася за геофізичними даними [12]. Існування 
двох таких крупних зон, одна з яких перетинає західну, а 
друга – східну частину Українських Карпат, припускав 
В.В. Глушко [7]. С.Л. Бизова та М. А. Беер [2] виділяли 
Верхньотисенську і Латорицьку діагональні зони зсувних 
порушень фундаменту – відповідно ліво- і правосторон-
ніх, які проявлялися в осадовому флішовому чохлі (ало-
хтоні), в основному, у вигляді сигмоїдальних вигинів по-
вздовжніх структур. Групу поперечних розривів описали 
С.П. Гавура і В.В. Даниш [4] у басейні р. Латориця в 
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флішових утвореннях Дуклянської структурно-фаціаль-
ної одиниці. На думку цих дослідників, розриви трасу-
ють регіональний Стрийський поперечний розлом, ра-
ніше прогнозований [12] за даними геофізичних дослі-
джень. О.М. Гнилко об'єднує зсувні порушення даного 
регіону в одну Латорицько-Стрийську зсувну зону і по-
яснює її виникнення з зоною зчленування двох покрив-
них систем Зовнішніх Карпат(перша- у Східних, друга- в 
Західних Карпатах), які утворилися під дією загального 
стиснення флішового басейну. Однак в Західних Карпа-

тах флішеві покриви формувалися перед фронтом ма-
сиву Центральних Західних Карпат, а в Східних – перед 
чолом Мармароського масиву, що призвело до неодна-
кового стиснення басейну і, відповідно, утворення двох 
покривних систем, розділених Латорицько-Стрийською 
зсувною зоною [11]. 

Таким чином, формування тектонічних порушень рі-
зного характеру та орієнтування в Українських Карпа-
тах повязу'ється різними дослідниками із загальними 
стискальними напруженнями в межах даного регіону. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент відслонення на правому березі р. Мала Шопурка (Рахівський покрив, Українські Карпати) 

 
Результати досліджень. Одне з тектонічних пору-

шень антикарпатського спрямування зафіксовано під 
час польових досліджень в червні 2013 р в межах Ра-
хівського покриву. Розлом має північно-східний напря-
мок простягання і трасується за азимутом 35º-40º, а 
ширина розломної зони складає близько 50 м. Вихід 
тектонітів на денну поверхню зафіксовано в межах рі-
чок Мала Шопурка та Середня Ріка. 

Перше відслонення (рис. 1) знаходиться на правому 
березі р. Мала Шопурка поряд з мостом з північної 
окраїни смт. Кобилецька Поляна. Відслонення простя-
гається на відстані 50-70 м і є виходом на денну повер-
хню флішової товщі. Потужність прошарків пісковиків 
складає 0,3-0,7 м, проте верхній за відслоненням шар 
пісковиків має потужність близько 1,5 м. Прошарки аргі-
літів мають потужність 0,3-0,5 м. Флішова товща текто-
нізована, подекуди має ознаки меланжу. Деформація 
має крихко-пластичний характер, при якому пісковики 
виступають компетентним, а аргіліти – некомпетентним 
шаром. Шар пісковиків розрізаний тріщинами різного 
орієнтування в просторі, що розбивають товщу на 
окремі уламки різного розміру від десятків сантиметрів 
до двох метрів. Чіткої орієнтації уламків вздовж певного 
напрямку в межах відслонення не простежується, однак 
в деяких випадках спостерігається певна субгоризонта-
льна та субвертикальна орієнтація тріщин, що розби-
вають товщу пісковиків.  

В результаті дислокаційних перетворень флішевих 
порід в товщі аргілітів відбулось формування тектоніч-

ного кліважу. Розміри мікролітонів досить різні, однак їх 
товщина не перевищує 10-12 см. Присутні ознаки гори-
зонтальних переміщень. В деяких місцях аргіліт зім'я-
тий в невеликі складки.  

Наявні дзеркала ковзання вказують на зсувну при-
роду тектонічного порушення з азимутом горизонталь-
ного зміщення в межах від 25º до 40º, однак дзеркала 
ковзання, що знайдені на пісковиках, вказують також і 
на вертикальну складову зміщень у формі зсуво-
підкиду з азимутом вертикального переміщення 80º. В 
товщах аргілітів були зафіксовані невеликі вигнуті дзер-
кала ковзання та невеликі складки в'язкої течії. Врахо-
вуючи, що некомпетентні утворення зазвичай є чутли-
вішими до змін тектонічного режиму, це явище демон-
струє складність зсувного процесу в межах даного тек-
тонічного порушення. 

Подекуди в аргіліті містяться кварцові лінзи. Ці дріб-
ні кристалики кварцу носять назву "мармароських діа-
мантів" і часто зустрічаються в інтенсивно тектонізова-
них породах – тектонічних брекчіях та меланжах. 

З лівого берега вихід порід на денну поверхню пере-
критий ґрунтовим шаром тому вивчити його немає мо-
жливості. 

Друге відслонення (рис. 2) знаходиться на відстані 
близько 4 км від північної окраїни смт. Кобилецька По-
ляна, розташоване на правому березі р. Середня Ріка і 
простягається на відстань 60-80 м.  
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Рис. 2. Фрагмент відслонення на правому березі р. Середня Ріка (Рахівський покрив, Українські Карпати) 

 

 
Рис. 3. Схема розташування осей напружень і тріщин  

в момент їхнього виникнення  
за умов деформації зсування при куті сколювання 45º  

і додатковому стисненні, за М.В. Гзовським [6]: 
1 – шов головного розриву; 2 – тріщини відриву; 3, 4 – спряже-

ні тріщини сколювання; 5, 6 – осі напружень 1 та 3; 
7 – умовні межі розглядуваної ділянки 

 
Тут на денну поверхню виходить тектонічно дисло-

кований шар пісковиків. Спостерігаються структури кри-
хкого тектонічного мезорозлінзування. Форма утворе-
них мезолітонів різнокутова, в окремих випадках в їхніх 
внутрішніх частинах спостерігається слабка мікротрі-
щинуватість. Розмір брил пісковиків коливаються пере-
важно від 30 до 70 см, проте окремі уламки сягають 
розміром кількох метрів. Брили обволікаються тектоніч-

ним меланжем. Азимут простягання тектонічної дисло-
кації складає 35°. 

Вгору за течією характер тектонічних перетворень 
змінюється з суто крихкого мезорозлінзування на більш 
пластичне. Між уламками та брилами спостерігаються 
смуги інтенсивно дислокованих порід (меланжу, дрібних 
складок, інших тектонітів), які мають ширину від перших 
десятків сантиметрів до перших метрів. Риси мезоліто-
нів залишаються переважно незмінними, однак розміри 
не перевищують 80 см.  

Цікавим є питання щодо походження простеженого 
розлому. З опису видно, що його формування було 
складним, із горизонтальними та вертикальними змі-
щеннями. Даний розлом простягається з південно-
західної окраїни Рахівського покриву, що межує із Зака-
рпатським глибинним розломом (ЗГР), на північний 
схід. Близькість його географічного положення до ЗГР 
дає змогу думати про безпосередній вплив останнього 
на появу та розвиток даного тектонічного порушення. 
На таку думку наштовхує взаємне розташування ЗГР, 
загальний азимут простягання якого складає 295°-
305°,та описаного тектонічного порушення, азимут про-
стягання якого за даними польових досліджень складає 
35°-40°. Звідси отримуємо, що кут між цими двома 
структурами складає близько 100°. Схоже співвідно-
шення відображено в схемі М.В. Гзовського для право-
стороннього зсуву за умов транспресії, де шов головно-
го розриву та тріщини сколювання другого порядку ма-
ють подібне взаємне розташування (рис. 3).  

Висновки. З огляду на субмеридіональні стиснення 
в неогені, що мали місце в даному регіоні [13], імовірно, 
що простежений розлом є ознакою і результатом пра-
восторонніх зміщень в межах ЗГР за умов загального 
стискання. Таке пояснення добре узгоджується та слу-
гує на користь нової запропонованої динамо-
кінематичної схеми неогенової тектоно-магматичної 
активізації Закарпаття, згідно якої у зв'язку з загальним 
для всієї Карпатської складчасто-покривної системи 
субмеридіональним стисненням у межах Закарпатсько-
го прогину реалізовувалась правостороння зона сколю-
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вання, сформована в умовах структурного парагенези-
су правого зсуву [14, 15]. Згідно зі схемою, північною 
межею даної зони сколювання слугує саме Закарпатсь-
кий глибинний розлом. Слід відзначити, що утворення 
правосторонньої зсувної системи в межах ЗГР за вка-
заною схемою мало б викликати ешелонований ряд 
подібних порушень, тому лише подальші польові дослі-
дження Рахівського покриву на межі з ЗГР можуть дати 
достовірні свідчення про те чи інше походження вияв-
леного тектонічного порушення. Також такі дослідження 
мають значення не лише для встановлення походжен-
ня окремого розлому, але і для уточнення геодинаміч-
них умов формування регіону загалом. 
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SHIFT INDICATORS IN THE TRANSCARPATHIAN DEEP FAULT ZONE 
The 1990s marked the beginning of extensive tectonophysical research on the Ukrainian Carpathians based on a combination of kinematical 

and structural-paragenetic analyses. The in-situ subvertical splits with a north-eastern orientation were found out to outnumber the north-westernly 
oriented ones, apparently due to the north-eastern compressional stresses which followed the Carpathian folding. The inclined splits are of a 
similar orientation. There are, however, numerous sublatitudinal and submeridional tectonic dislocations in the Transcarpathian trough. These can 
be referred to formerly subvertical splits which were reversed when folding was in progress. 

Other dislocations in the Carpathians were caused by the movements in the foundation underlying flysch. This type of dislocation can be 
illustrated by the Latorytsko-Stryiska strike-slip fault zone whose genesis is associated with a border zone between the two nappe systems in the 
Outer Carpathians. Due to the presence of different structures the compression of the basin was inhomogeneous in different sections, which 
resulted in the formation of two different nappe systems divided by the Latorytsko-Stryiska strike-slip fault zone. The tectonic splits and faults in 
the Ukrainian Carpathians are believed to have been caused mainly by uniform stress; however the evolution of each tectonic area proceeded in an 
individual way, depending on a number of factors. The interplay between the geodynamical evolution of the Transcarpathian deep fault and the 
formation of faults in the bordering Carpathian nappes is of particular scientific interest. 

A tectonic fault with a north-eastern orientation was found by the author in the Rakhiv nappe during the fieldtrip in 2013. The scheme by 
M. Gzovskiy having been applied, the relative position of the newly found fault and the Transcarpathian deep fault may suggest dextral strike-slip 
movements in the Transcarpathian deep fault resulting from transpression. This assumption fits in with the new dynamo-kinematical interpretation 
of Neogene volcanism in the Transcarpathians, according to which uniform submeridional compression in the Carpathian fold system accounts for 
the right-side shear zone in the Transcarpathians. It is the Transcarpathian deep fault that makes the north border of the shear zone. These data 
shed some light on the region's geodynamical evolution, which, however, requires further field research. 

Key words: Transcarpathian deep fault, dextral shift, faults, shear zone, dynamo-kinematical model. 
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ПРИЗНАКИ СДВИГА В ПРЕДЕЛАХ ЗАКАРПАТСКОГО ГЛУБИННОГО РАЗЛОМА 
Тектонофизические исследования разрывных нарушений в Украинских Карпатах с использованием структурно-парагенетического 

и кинематического методов начались в 90-х годах ХХ столетия. Было установлено, что в природном залегании субвертикальные 
трещины имеют преимущественно северо-восточное направление нежели северо-западное, что объясняется северо-восточным 
сжатием в постскладчастую эпоху. Наклонные трещины также имеют подобную ориентацию. Вместе с тем в Закарпатском проги-
бе наряду с диагональными системами трещин существенно развиты тектонические нарушения субширотного и субмеридиональ-
ного направления. Многие из наклонных трещин являются нормально пересекающими и поэтому охарактеризованы как группа быв-
ших субвертикальных трещин, развернутых в процессе складкоформирования. 

Также в Карпатах выделены зоны дислокаций разной ориентации, связанные со смещениями подфлишевого фундамента. Приме-
ром такого тектонического нарушения является Латорицко-Стрыйская сдвиговая зона, образование которой объясняется зоной 
сочленения двух покровных систем Внешних Карпат, которые сформировались перед разными фронтами. В связи с этим сжатие 
бассейна было разным в разных его участках и это послужило причиной формирования двух покровных систем, разделенных указан-
ной сдвиговой зоной. Необходимо отметить, что появление тектонических нарушений в каждом отдельном тектоническом элемен-
те Украинских Карпат, хоть и связано со всеобщим сжатием, но имеет свое индивидуальное развитие, обусловленное разными фак-
торами. В частности, интересным является вопрос взаимосвязи геодинамической эволюции Закарпатского глубинного разлома и 
образования трещин в покровах, граничащих с ним. 

Во время полевых работ, проведенных автором в 2013 году на территории Раховского покрова, прослежено тектоническое нару-
шение антикарпатского направления. Согласно со схемами М.В. Гзовского, взаимное расположение данного нарушения и Закарпатско-
го глубинного разлома позволяет предположить, что оно является признаком правого сдвига, который образовался в пределах дан-
ного глубинного разлома в условиях транспрессии. Это предположение хорошо согласуется с новой схемой тектоно-магматической 
активизации Закарпатья, согласно которой под действием субмеридионального сжатия в пределах Закарпатского прогиба реализо-
валась правосторонняя зона скалывания. Согласно данной схеме, северной границей зоны скалывания является именно Закарпатский 
глубинный разлом. Такое предположение позволяет несколько по-новому оценить особенности геодинамического развития региона, 
однако требует дальнейших детальных полевых исследований. 

Ключевые слова: Закарпатский глубинный разлом, правосторонний сдвиг, тектонические нарушения, зона скалывания, динамо-
кинематическая схема. 
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ПОСТМАГМАТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ВУЛКАНІЧНИХ СТРУКТУР  
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ВИГОРЛАТ-ГУТИНСЬКОГО ПАСМА 
ЗА ДАНИМИ СТРУКТУРНО-МОРФОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ 

 
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. О.М. Іванік) 
Вулканічний хребет є одним з районів, де магматичні структури добре виражені в тектонічній будові, в геофізичних 

полях та сучасному рельєфі, що дозволяє застосовувати низку геолого-геоморфологічних методів для їх аналізу та ево-
люції. Структурно-морфометричний аналіз В. Філософова є одним з методів, за допомогою якого виконується ґрунтовний 
аналіз сучасного і палеорельєфу та відтворюється історія тектонічних рухів території. Метою досліджень є відтворен-
ня постмагматичної еволюції вулканічних структур в межах центральної частини Вигорлат-Гутинського вулканічного 
хребта та визначення амплітуд новітніх рухів на основі детального аналізу структурно-морфометричних поверхонь різ-
ного генезису та порядків. В межах гірськоскладчастої області Українських Карпат класична методика структурної мор-
фометрії застосовується вперше. Для території дослідження в середовищі ГІС побудовано карти порядків долин та водо-
ділів, базисні та вершинні поверхні. З метою автоматизації морфометричних побудов створено програмний модуль 
"Morphometry", за допомогою якого побудовано карти залишкового рельєфу та локального розмиву, різницеві базисні та 
вершинні суміжних порядків, вершинно-базисні одного порядку та їх різниці. Комплексний аналіз наявних геолого-
геофізичних даних та структурно-морфометричних показників дав можливість визначити просторове положення зон, в 
межах яких складно поєднані локальні тектонічні структури, перетинаються розломні порушення різного рангу, генезису і 
простягання, та простежити їх неотектонічну активність. Визначено п'ять етапів тектонічної активності тектоно-
магматичних структур Чинадіївської, Пузняківської, Грабівської та вулканокупольних структур (палеостратовулканів) 
Обавського Каменю, Шкітени, Синяк, Дехманів. Одержані результати важливі для більш глибшого пізнання сучасної геоди-
наміки, встановлення взаємозв'язків між глибинними процесами та зовнішньою динамікою, визначення закономірностей 
поширення небезпечних геологічних процесів. Результати досліджень є основою для реконструкції еволюції рельєфу, роз-
витку структурно-тектонічних одиниць в різних регіонах Карпатської гірськоскладчастої області, а використання розро-
бленого модуля дає можливість будувати морфометричні поверхні різного порядку та генезису з метою вивчення проце-
сів морфогенезу та неотектоніки територій зі складним гірським вулканічним рельєфом. 
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Постановка проблеми. В Українських Карпатах 

взаємозв'язки між внутрішньою динамікою земної кори 
та екзогенними процесами мають пряме вираження, де 
сучасна геодинамічна активність виявляється в постій-
ній сейсмічності, повсюдному поширенні небезпечних 
геологічних процесів та розвитку геоморфологічних 
форм різного рангу. Свідченням тектонічного розвитку в 
минулому є наявність результатів магматичної діяльно-
сті в межах Закарпатського прогину, що завершилася в 
кінці пліоцену-на початку плейстоцену. Вулканічний 
Вигорлат-Гутинський хребет є одним з районів, де тек-
тоно-магматичні структури та їх елементи добре вира-
жені в структурному плані, проявляються в геофізичних 

полях та сучасному рельєфі, характеризуються наявні-
стю зруденіння, мінеральних вод.  

Вивченню Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма 
присвячували свої роботи М. Короновський, Є. Малєєв, 
В. Соболєв, Є. Спірідонов, В. Радзівіл, Б. Мєрліч, 
С. Спітковская, З. Ляшкевич, Я. Кравчук та багато ін-
ших. Результати різнобічних досліджень з геофізики, 
тектоніки, петрографії, геоморфології вулканічних стру-
ктур зосереджені в роботах [2; 3; 5-7; 9; 11; 12; 14-18 та 
ін.]. Незважаючи на значний обсяг накопичених даних, 
важливими фундаментальними питаннями, що зали-
шаються не вирішеними, є відтворення постмагматич-
ної еволюції окремих вулканотектонічних структур, їх 
просторового співвідношення, динаміки впродовж пев-
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