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Вступ. Станом на 2017 р. Україна має вкрай обмежені можливості
добування вугілля для забезпечення своєї незалежності у розвитку важкої
індустрії. Особливо це стосується бурого вугілля. Олександрійський
буровугільний район не має довгострокової перспективи підтримки своєї
продуктивності. Інші перспективні родовища не розробляються, а деякі
знаходяться в стадії пошуку і детальної розвідки. В той же час, НовоДмитрівське родовище детально розвідане, має значні запаси і може бути
прикладом для початку відновлення вугільної промисловості у найближчий
термін [1].
Актуальність досліджень. Ново-Дмитрівське родовище бурого вугілля
відрізняється від родовищ Олександрійського району не тільки значними
запасами різноманітних корисних копалин, а й складними умовами залягання:
значною глибиною та великими водопритоками, що може істотно вплинути на
економічну доцільність видобутку сировини [2]…

Рис. 1. Аналіз чутливості ФМУВ ціни палива, дол./т: 1 ‒ зміна % ставки;
2 ‒ зміна суми інвестицій; 3 ‒ зміна операційних витрат на виробництво
Таблиця 1
Фінансова оцінка експлуатації Ново-Дмитрівського кар’єру
Показник
Капітальні витрати
Експлуатаційні
витрати
Загальні витрати

дол./тонна

Витрати
на добування 1 т
рядового вугілля
10,5

Витрати на
виробництво 1 т
умовного палива
29,0

дол./тонна

7,0

19,4

дол./тонна

17,5

48,3
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ABSTRACT
Purpose. To substantiate practicability of open-cast mining lignite deposit in difficult mining and
geological criterions.
The methodology of research consists on establishment of lignite mining expenses in terms of
economic and mathematical model considering the property life.

Findings. The proximate technical and economic analysis of mine profitability is completed. This
equates to establish expenses for one-ton lignite mining at a level of 4,7 USD in order to reach the
mine capacity.
The originality is to determine the development financial method analysis of lignite mining
considering extraction-and-loading parameters. They are related to sinking of mining, mining
intensity and formation of goaf for mining waste storage.
Practical implications. The research results allow developing recommendations for complex
lignite and coal clay in order to increase extraction volume to 20 million tpa.
Keywords: lignite, financial and economic analysis, extraction-and-loading equipment, mining
mode, mine profitability.

