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Завершується доволі непростий не лише для нашої держави,
а й для всієї світової спільноти 2020 рік, скоро вступить у свої
права Новий 2021 рік. З новим роком кожен із нас пов’язує власні надії на втілення багатьох мрій. Прийміть найщиріші вітання
з Новим роком та Різдвом Христовим! Зичимо вам здоров’я,
здійснення всіх бажань і надій, успіхів у ваших справах, щоб кожен день був сповнений благополуччям і мудрістю, яка допоможе здолати всі негаразди. Щастя вам, подальших професійних
досягнень, миру й злагоди в сім’ї, тепла та світла у вашій оселі!
Журнал “Мінеральні ресурси України” розпочав свою діяльність у 1994 році й до сьогодні це стабільне друковане джерело інформації стосовно діяльності державної геологічної галузі, яким
користується широке коло фахівців у галузі геології, науковців,
надрокористувачів, інвесторів. На його сторінках постійно висвітлюються актуальні проблеми щодо стану мінерально-сировинної
бази країни й забезпечення потреб промисловості мінеральними
ресурсами, способи розв’язання стратегічних завдань геологічної
галузі, сучасні науково-технічні розробки щодо прогнозування,
пошуків, розвідки й видобутку різних корисних копалин, якими
багата Україна, насамперед тих, що забезпечують національну
безпеку держави. Цей випуск – 100-те ювілейне видання журналу.
“Мінеральні ресурси України” – своєрідне відображення
стану геологічної галузі, символ її фаховості, наукового й інтелектуального рівня, прозорості та об’єктивності у вирішенні
питань з державного регулювання надрокористування, геологічних досліджень території України.
Для багатьох користувачів надр і тих, хто має намір інвестувати в гірничодобувну промисловість, наш журнал був і є надійним
джерелом потрібних даних для свідомого вибору напряму своєї
діяльності в гірничій сфері й визначення певних об’єктів для гео
логічного вивчення та промислового освоєння, що сприяє зміцненню економіки держави, поповненню державного бюджету.

опубліковані на сторінках журналу, стають відомими в усьому
світі як науковцям, так і фахівцям гірничої галузі та потенційним міжнародним інвесторам.
Проте, незважаючи на високий міжнародний рівень журналу, брак фінансування поставив його існування під загрозу.
Спільними зусиллями колективу редакції й головного редактора вдалося запобігти закриттю видання завдяки фінансовій
підтримці небайдужих вітчизняних підприємств гірничої галузі.
Дозвольте висловити безмежну вдячність за матеріальну
допомогу колективам та керівництву Полтавського ГОКу,
ПАТ “Запорізький залізорудний комбінат”, а також авторам,
які підтримали випуск журналу № 2–3 2020 р.
Дякуємо за моральну підтримку нашим колегам-науковцям,
а саме колективам: Інституту геохімії, мінералогії та рудо
утворення ім. М. П. Семененка (ІГМР НАН України) та його
директорові – академіку НАН України О. М. Пономаренкові;
ННІ “Інститут геології” і його директорові – доктору геологічних наук, професорові С. А. Вижві та завідувачу кафедри
геології родовищ корисних копалин докторові геологічних
наук, професору В. А. Михайлову; Івано-Франківському на
ціональному технічному університету нафти й газу та ректорові – академіку НАН України, докторові технічних наук,
професору Є. І. Крижанівському; Інституту геологічних наук
НАН України; вченим: доктору геологічних наук, професорові
Д. П. Хрущову; доктору геологічних наук, доценту О. О. Реме
зовій; доктору геологічних наук О. Т. Азімову; доктору геологічних наук Т. І. Немировській; доктору геологічних наук
М. М. Шаталову; доктору геологічних наук Л. В. Ісакову
та усім читачам журналу.
Перед нами стоять складні й великі завдання, але разом ми
здолаємо будь-які перешкоди на шляху розвитку мінеральносировинної бази та зміцнення незалежності нашої держави.

Журнал є фаховим виданням, що має міжнародне визнання.
Його внесено до міжнародних наукометричних баз: DOAJ,
EBSCO, Ulrich’s Periodicals Directory, Index Copernicus. Укладено угоду з провідним агрегатором світових видань EBSCO,
Publishing Inc., постачальником наукових журналів до бібліотек всесвітньовідомих університетів. У такий спосіб наукові
дослідження й уся інформація щодо корисних копалин України,
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