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АНОТАЦІЯ 

Бала В.В. Геолого-економічні критерії оцінки вугільних родовищ із 

незначними запасами. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за 

спеціальністю 04.00.19 «Економічна геологія» (геологічні науки). – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню граничних параметрів геолого-

економічної оцінки, які формують промислове значення вугільних родовищ із 

незначними запасами – як об’єкту досліджень та розробка інструментів 

оперативної оцінки на різних стадіях геологічного вивчення. Об’єктами даного 

дослідження є вугільні родовища Донбасу з незначними запасами. Належність 

до такого класу родовищ визначається відповідно до Постанови КМУ від 11 

серпня 2000 р. № 1257 «Про затвердження критеріїв, за якими визначаються 

незначні запаси корисних копалин». Для родовищ кам’яного вугілля цим 

нормативом визначено граничне значення – запаси менше 5 млн т. Предметом 

досліджень є геологічне положення, якісні і кількісні характеристики, гірничо-

геологічні і технологічні передумови промислового освоєння вугільних родовищ 

Донбасу з незначними запасами, а також умови кон’юнктури ринку мінеральної 

сировини, які забезпечують їх промислове значення. Дослідження виконане на 

основі аналізу і систематизація критеріїв, за якими у вітчизняній і міжнародній 

практиці встановлюють промислове значення вугільних родовищ із незначними 

запасами. Проведено аналіз і систематизацію таких чинників загалом для всіх 

вугільних родовищ із наступним визначенням найбільш впливових 

характеристик саме для родовищ з незначними запасами Донецького вугільного 

басейну а також визначення факторів ризику освоєння таких запасів. 

Крім того, автором було співставлено критеріїв визначення та ознак 

класифікації запасів і ресурсів вугільних родовищ у вітчизняній та міжнародній 
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практиці геолого-економічної оцінки згідно з діючою Класифікацією 

Державного фонду надр та класифікацією Australian Guidelines for Estimation and 

Classification of Coal Resources, що дають можливість спрощення геолого-

економічної оцінки родовищ, які розвідувались за різними стандартами 

геологічного вивчення, виконано огляд літератури, аналіз, інтерпретація та 

систематизація матеріалів, обґрунтування отриманих результатів та формування 

висновків. 

Особливу увагу було приділено кореляційному аналізу таких показників 

для вугільних родовищ Донбасу із незначними запасами з метою встановлення 

головних характеристик, які можуть істотно впливати на рентабельність 

освоєння запасів. 

Для проведення статистичного аналізу було створено вибірку із групи 

вугільних родовищ Донбасу із незначними запасами, для яких зібрано і 

систематизовано наступні показники: 1 - складність геологічної будови та 

гірничо-геологічних умов розробки (по групам складності); 2 - мінімальна 

загальна товщина, м; 3 - максимальна загальна товщина, м; 4 - середня загальна 

товщина, м; 5 - витриманість пластів (по групам витриманості пластів відповідно 

до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр); 6 - 

площа шахтоділянки; 7 - глибина залягання пластів, м; 8 - кути падіння порід, 

град.; 9 - вологість, %; 10 - зольність чистих вугільних пачок, %; 11 - середня 

зольність з урахуванням засмічення, %; 12 - вміст сірки, %; 13 - середній вихід 

летких речовин, %; 14 - кількість балансових запасів, тис. т; 15 - експлуатаційні 

запаси, тис. т; 16 - виробнича потужність, тис. т/рік; 17 - термін будівництва, 

років; 18 - термін експлуатації, років; 19 - собівартість 1 т рядового вугілля, грн.; 

20 - оптова ціна 1 т рядового вугілля, грн.; 21 - рентабельність по чистому 

прибутку, %. Серед перелічених показників №№ 1-8 характеризують складність 

геологічної будови та гірничо-геологічних умов розробки, №№ 9-13 визначають 

якість, марки та напрям використання вугілля, показники №№ 14-21 стосуються 

кількості запасів та техніко-економічних параметрів їх розробки. Проведений 

статистичний аналіз дозволив виявити найбільш сталі та найбільш динамічні 
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параметри якості та умов відпрацювання незначних запасів вугілля, що дозволяє 

кількісно оцінити геологічні ризики непідтвердження якості або кількості 

запасів.  

Серед параметрів якості вугілля найзначніші коливання характерні для 

виходу летких компонентів, що визначає цей параметр як найбільш ризикований. 

Найменші коефіцієнти варіації характерні для вологості вугілля. Серед 

параметрів гірничо-геологічних умов розробки максимальні значення 

коефіцієнтів варіації характерні для кутів падіння пластів. Відповідно, із ними 

пов’язані максимальні ризики можливого непідтвердження запасів вугілля або 

нерентабельного їх відпрацювання. Найменші значення - витриманості пластів, 

що характеризує параметр як найбільш безпечний (безризиковий) при 

промисловому освоєнні запасів. 

Наступним кроком для даної вибірки було проведення кореляційного 

аналізу між показниками якості і кількості запасів вугілля, параметрів гірничо-

геологічних умов розробки і кількістю вугілля, а також всіх перелічених вище 

показників із результуючими техніко-економічними показниками 

(продуктивністю по видобутку, терміном експлуатації, собівартістю видобутку, 

вартістю вугілля та рентабельністю розробки запасів). В більшості випадків при 

проведенні аналізу незалежними величинами були показники якості видобутого 

вугілля або гірничо-геологічних умов розробки. В якості залежних параметрів 

використовувались результати підрахунку запасів (кількість) та техніко-

економічні показники. 

Кореляційний аналіз гірничо-геологічних параметрів освоєння та техніко-

економічних показників розробки виявив наступні залежності: 

1. Найбільше на складність геологічної будови і гірничих умов розробки 

впливає товщина вугільних пластів. Пряма залежність складності і будови та 

товщини вугільних пластів є не природною характеристикою і пов’язана із 

застосуванням параметрів кондицій за  товщиною для різних за величиною 

запасів: чим більша товщина пластів, тим родовища складнішої будови можна 

залучити до промислової розробки. Незначні запаси родовищ із малими 
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товщинами є нерентабельними. Також саме ускладнення умов експлуатації 

спричиняє скорочення термінів експлуатації родовища. Терміни будівництва для 

більшості об’єктів із незначними запасами не перевищують чотирьох років, але 

при ускладненні гірничо-геологічних факторів спостерігається певне зростання 

термінів будівництва шахт та виходу на проектну продуктивність до 8 років. 

2. Для даної вибірки родовищ Донбасу із незначними запасами, велика 

кількість балансових запасів зосереджена на більших глибинах і/чи збільшується 

із глибиною залягання пластів. Пряма залежність величини запасів і глибини 

залягання вугільних пластів є так само пов’язана із застосуванням параметрів 

кондицій по глибині для різних за величиною запасів: чим більша кількість 

запасів, тим більші глибини можуть бути рентабельними для відпрацювання. 

3. Найбільш чутливими обсяги балансових запасів виявляються до кутів 

падіння вугільних пластів та глибини їх залягання, що визначає доцільність 

використання відповідних параметрів кондицій. 

4. На рентабельність розробки найбільше впливають кути падіння пластів 

та терміни відпрацювання запасів. Фіксується певний прямий зв'язок між 

глибиною розробки і рентабельністю, що може бути спричинено концентрацію 

найбільш якісних запасів на більших глибинах. 

Статистичний та кореляційний аналіз дозволив виявити найбільш 

сприятливі параметри якості та умов розробки незначних та дрібних запасів 

вугілля, які дозволяють рентабельно їх видобувати. Для оцінених вітчизняних 

об’єктів Донбасу найбільший вплив на промислове значення мають кути падіння 

вугільних пластів та глибини їх залягання, що визначає доцільність 

використання відповідних параметрів кондицій. 

Промислового значення об’єкти із незначними запасами можуть набувати 

за сприятливості всіх інших умов освоєння – гірничотехнічних умов, які 

сприяють формуванню низької собівартості видобутку, якості корисної 

копалини, сприятливої кон’юнктури ринку мінеральної сировини, локалізації 

об’єкту по відношенню до споживачів та ін. При цьому головною передумовою 

залучення об’єктів із незначними запасами до експлуатації має бути високий 
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ступінь їхнього геологічного вивчення, а рішення про можливе промислове 

значення повинно прийматися після детальних техніко-економічних 

розрахунків. 

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані для 

оперативної оцінки запасів вугілля родовищ із незначними запасами на різних 

стадіях геологічного вивчення та промислового освоєння не тільки в Донецькому 

вугільному басейні, але в інших вугленосних басейнах з урахуванням їх 

специфіки. Отримані аналітичні дані можуть допомогти подальшому розвитку 

співставлення систем класифікації запасів вугілля, які використовуються в 

вітчизняній і міжнародній практиці. 

Ключові слова: вугілля, балансові запаси, Класифікація, критерії, кількісні 

і якісні параметрами оцінки,  вартісна оцінка. 
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ABSTRACT 

Bala V.V. Geological and economic assessment criteria for coal deposits with 

insignificant reserves. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for a scientific degree of the Candidate of Geological Sciences 

on a specialty 04.00.19 “Economic geology” (geological sciences). - Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. - Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the study of geological and economic assessment 

boundary parameters, which form the commercial significance of coal deposits with 

insignificant reserves – as the research object, and development of tools for operational 

assessment at different stages of geological study. Objects of this study are coal 

deposits of Donbas with insignificant reserves. Belonging to this class is determined 

according to the Resolution of the Cabinet of Ministers dated August 11, 2000 № 1257 

“On approval of criteria for determining insignificant mineral reserves”. This standard 

defines the boundary value of less than 5 million tonnes of reserves for coal deposits. 

The subject of research is the geological position, qualitative and quantitative 

characteristics, mining-geological and technological preconditions for commercial 

development of coal deposits with insignificant reserves in Donbas, as well as the 

conditions of mineral raw materials’ market opportunities, which ensure their 

commercial significance. The research is based on the analysis and systematization of 

criteria, according to which commercial significance of coal deposits with insignificant 

reserves are established in domestic and international practice. The analysis and 

systematization of such factors has been conducted for all coal deposits with the 

subsequent definition of the most influential characteristics for deposits with 

insignificant reserves of the Donetsk coal basin and also the definition of risk factors 

of the development of such reserves. 

In addition, the author has compared determination criteria and indicators of 

reserves and resources classification of coal deposits in domestic and international 
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practice of geological and economic assessment in accordance with the current 

Classification of the State Subsoil Fund and the classification of Australian Guidelines 

for Estimation and Classification of Coal Resources, which make it possible to simplify 

the geological and economic assessment of deposits explored according to different 

standards of geological study; literature review, analysis, interpretation and 

systematization of materials, substantiation of the obtained results and conclusion 

formulation have been conducted. 

Particular attention has been paid to the correlation analysis of such indicators 

for coal deposits with insignificant reserves in Donbas in order to establish primary 

characteristics that can significantly affect the profitability of development of reserves. 

A group of Donbas coal deposits with insignificant reserves has been selected 

for the statistical analysis, and the following indicators have been collected and 

systematized based on this selection: 1 - complexity of geological structure and mining-

geological conditions of development (by groups of complexity); 2 - minimum total 

thickness, m; 3 - maximum total thickness, m; 4 - average total thickness, m; 5 - deposit 

maturity (by groups of deposit maturity according to the Classification of Mineral 

Reserves and Resources of the State Subsoil Fund); 6 - the area of the mine plot; 7 - 

depth of bedding, m; 8 - angles of incidence of rocks, deg.; 9 - humidity, %; 10 - ash 

content of pure coal packs, %; 11 - average ash content taking into account clogging, 

%; 12 - sulfur content, %; 13 - the average yield of volatile substances, %; 14 - quantity 

of balance reserves, thousand tonnes; 15 - operational reserves, thousand tonnes; 16 - 

production capacity, thousand tonnes / year; 17 - construction period, years; 18 - 

lifetime, years; 19 - cost of 1 tonne of ordinary coal, UAH; 20 - wholesale price of 1 

tonne of ordinary coal, UAH; 21 -  return on net income, %. Indicators №№ 1-8 

characterize the complexity of geological structure and mining-geological conditions 

of development, №№ 9-13 determine the quality, brands and direction of coal use, 

indicators №№ 14-21 are related to the quantity of reserves and technical-economic 

parameters of their development. The conducted statistical analysis has allowed us to 

detect the most stable and dynamic parameters of quality and conditions of the 
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development of insignificant coal reserves that makes it possible to quantify geological 

risks of reserve quality or quantity non-confirmation. 

Among parameters of coal quality, the most significant fluctuations are typical 

of the yield of volatile components, which determines this parameter as the riskiest. 

The lowest coefficients of variation are typical of coal humidity. Among parameters of 

mining-geological conditions of development, the maximum variation coefficient 

values are characteristic of angles of layer incidence. Accordingly, there are maximum 

risks of possible non-confirmation of coal reserves or their unprofitable development. 

The lowest values of layer maturity characterize the parameter as the safest (risk-free) 

during the commercial development of reserves. 

The next step for this selection was to conduct the correlation analysis between 

quality and quantity indicators of coal reserves, parameters of mining-geological 

conditions of development and quantity of coal, as well as between all of the above-

mentioned indicators and the resulting technical-economic indicators (extraction 

productivity, lifetime, production cost, cost of coal and profitability of the 

development). In most cases, quality indicators of the extracted coal or mining-

geological conditions of the development were independent values during the analysis. 

The results of reserve calculation (quantity) and technical-economic indicators were 

used as dependent parameters. 

Correlation analysis of mining-geological parameters and technical-economic 

indicators of the development has revealed the following dependences: 

1. The thickness of coal seams has the greatest influence on complexity of the 

geological structure and mining conditions of development. The direct dependence of 

the complexity and structure on the thickness of coal seams is not a natural 

characteristic, and it is associated with the use of thickness conditions for reserves of 

different size: the greater the thickness of seams, the more complex deposits can be 

involved in the commercial development. Insignificant reserves of deposits with small 

thicknesses are unprofitable. Also, the complication of operational conditions causes 

the reduction of the deposit lifetime. The construction period does not exceed four 

years for most objects with insignificant reserves, but the construction period of mines 
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and project productivity may increase up to 8 years with the complication of mining 

and geological factors. 

2. In the case of this selection of Donbas deposits with insignificant reserves, 

large quantities of balance reserves are concentrated at greater depths and / or increase 

with the depth of bedding. The direct dependence of the size of reserves on the depth 

of coal seams is also related to the use of depth conditions for reserves of different 

sizes: the greater the quantities of reserves, the greater the depth that can be profitable 

for development.  

3. Quantities of balance reserves are most sensitive to angles of incidence of coal 

seams and the depth of their occurrence, which determines the feasibility of 

corresponding condition parameters.  

4. The profitability of development is most influenced by angles of incidence of 

seams and the lifetime of reserve development. There is a certain direct connection 

between the depth of development and profitability, which can be caused by the 

concentration of the highest quality reserves at greater depths. 

Statistical and correlation analysis has allowed us to determine the most 

favorable quality parameters and conditions for the development of insignificant and 

small coal reserves, maintaining their profitable extraction. In the case of evaluated 

domestic objects of Donbas, angles of incidence of coal seams and the depth of their 

occurrence, which determines the feasibility of related condition parameters, have the 

greatest influence on the commercial value. 

Objects with insignificant reserves can acquire commercial significance when 

all other development conditions are favorable – mining-technical conditions, which 

contribute to the formation of low production costs, mineral quality, favorable market 

conditions for mineral raw materials, object location regarding consumers, etc. In this 

case, the main precondition for the involvement of objects with insignificant reserves 

in the development should be a high degree of their geological exploration, and the 

decision on the possible commercial significance should be made after detailed 

technical and economic calculations. 
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Dissertation results can be used for operative assessment of coal deposits with 

insignificant reserves at different stages of geological study and commercial 

development in the Donetsk coal basis and other coal basins taking into account their 

specifics. The obtained analytical data can contribute to further development of the 

classification system of coal reserves used in domestic and international practice. 

Key words: coal, balance reserves, Classification, criteria, quantitative and 

qualitative parameters of assessment, cost estimation. 
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месторождений с незначительными запасами. - Квалификационная научный 

труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук 

по специальности 04.00.19 «Экономическая геология» (геологические науки). - 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины. Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. - Киев, 2021. 

Диссертационная работа посвящена изучению предельных параметров 

геолого-экономической оценки, которые формируют промышленное значение 

угольных месторождений с незначительными запасами - как объекта 

исследований и разработка инструментов оперативной оценки на разных стадиях 

геологического изучения. Объектами данного исследования является угольные 

месторождения Донбасса с незначительными запасами. Принадлежность к 

такому классу определяется в соответствии с Постановлением КМУ от 11 

августа 2000 № 1257 «Об утверждении критериев, по которым определяются 

незначительные запасы полезных ископаемых». Для месторождений каменного 

угля этим нормативом определено предельное значение - запасы меньше 5 млн т. 

Предметом исследований является геологическое положение, качественные и 

количественные характеристики, горно-геологические и технологические 

предпосылки промышленного освоения угольных месторождений Донбасса с 

незначительными запасами, а также условия конъюнктуры рынка минерального 

сырья, обеспечивающих их промышленное значение. Исследование выполнено 

на основе анализа и систематизация критериев, по которым в отечественной и 

международной практике устанавливают промышленное значение угольных 

месторождений с незначительными запасами. Проведен анализ и 

систематизацию таких факторов в целом для всех угольных месторождений с 

последующим определением наиболее влиятельных характеристик именно для 
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месторождений с небольшими запасами Донецкого угольного бассейна, а также 

определение факторов риска освоения таких запасов. 

Кроме того, автором были сопоставлены критерии определения и 

признаков классификации запасов и ресурсов угольных месторождений в 

отечественной и международной практике геолого-экономической оценки 

согласно действующей Классификации Государственного фонда недр и 

классификации Australian Guidelines for Estimation and Classification of Coal 

Resources, дающие возможность упрощения геолого-экономической оценки 

месторождений, которые  разведывались по разным стандартам геологического 

изучения, выполнен обзор литературы, анализ, интерпретация и систематизация 

материалов, обоснование полученных результатов и формирование выводов. 

Особое внимание было уделено корреляционному анализу таких 

показателей для угольных месторождений Донбасса с незначительными 

запасами с целью установления основных показателей, которые могут 

существенно влиять на рентабельность освоения запасов. 

Для проведения статистического анализа была создана выборку из группы 

угольных месторождений Донбасса с незначительными запасами, для которых 

собрано и систематизировано следующие показатели: 1 - сложность 

геологического строения и горно-геологических условий разработки (по 

группам сложности); 2 - минимальная общая толщина, м; 3 - максимальная 

общая толщина, м; 4 - средняя общая толщина, м; 5 - выдержанность пластов (по 

группам выдержанности пластов в соответствии с Классификации запасов и 

ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр); 6 - площадь 

шахто участка; 7 - глубина залегания пластов, м;  8 - углы падения пород, град.; 

9 - влажность,%; 10 - зольность чистых угольных пачек, %; 11 - средняя 

зольность с учетом засорения,%; 12 - содержание серы,%; 13 - выход летучих 

веществ средний,%; 14 - количество балансовых запасов, тыс. т; 15 - 

эксплуатационные запасы, тыс. т; 16 -  производственная мощность, тыс. т / год; 

17 - срок строительства, лет; 18 - срок эксплуатации, лет; 19 -  себестоимость 1 т 

рядового угля, грн.; 20 -  оптовая цена 1 т рядового угля, грн.; 21 - рентабельность 
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по чистой прибыли,%. Среди перечисленных показателей №№ 1-8 характеризует 

сложность геологического строения и горно-геологических условий разработки, 

№№ 9-13 определяют качество, марки и направление использования угля, 

показатели №№ 14-21 касаются количества запасов и технико-экономических 

параметров их разработки. Проведенный статистический анализ позволил 

выявить наиболее стабильные и наиболее динамические параметры качества и 

условий отработки незначительных запасов угля, что позволяет количественно 

оценить геологические риски неподтверждения качества или количества 

запасов. 

Среди параметров качества угля значительные колебания характерны для 

выхода летучих компонентов, определяет этот параметр как наиболее 

рискованный. Наименьшие коэффициенты вариации характерны для влажности 

угля. Среди параметров горно-геологических условий разработки максимальные 

значения коэффициентов вариации характерны для углов падения пластов. 

Соответственно, с ними связанные максимальные риски возможного 

неподтверждения запасов угля или нерентабельного их отработки. Наименьшие 

значения - выдержанности пластов, характеризующий параметр как наиболее 

безопасный (безрисковый) при промышленном освоении запасов. 

Следующим шагом для данной выборки было проведение 

корреляционного анализа между показателями качества и количества запасов 

угля, параметров горно-геологических условий разработки и количеством угля, 

а также всех перечисленных выше показателей с результирующими технико-

экономическими показателями (производительностью по добыче сроком 

эксплуатации, себестоимости добычи, стоимостью угля и рентабельностью 

разработки запасов). В большинстве случаев при проведении анализа 

независимыми величинами были показатели качества добытого угля или горно-

геологических условий разработки. В качестве зависимых параметров 

использовались результаты подсчета запасов (количество) и технико-

экономические показатели. 
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Корреляционный анализ горно-геологических параметров освоения и 

технико-экономических показателей разработки выявил следующие 

зависимости: 

1. Больше всего на сложность геологического строения и горных условий 

разработки влияет толщина угольных пластов. Прямая зависимость сложности и 

строения и толщины угольных пластов является не естественной 

характеристикой и связана с применением параметров кондиций по толщине для 

различных по величине запасов: чем больше толщина пластов, тем 

месторождения сложного строения можно использовать в промышленной 

разработке. Незначительные запасы месторождений с малыми толщинами 

являются нерентабельными. Также именно усложнение условий эксплуатации 

приводит к сокращению сроков эксплуатации месторождения. Сроки 

строительства для большинства объектов с незначительными запасами не 

превышают четырех лет, но при осложнении горно-геологических факторов 

наблюдается определенный рост сроков строительства шахт и выхода на 

проектную производительность до 8 лет. 

2. Для данной выборки месторождений Донбасса с незначительными 

запасами, большое количество балансовых запасов сосредоточено на больших 

глубинах и / или увеличивается с глубиной залегания пластов. Прямая 

зависимость величины запасов и глубины залегания угольных пластов является 

так же связана с применением параметров кондиций по глубине для различных 

по величине запасов: чем большее количество запасов, тем больше глубины 

могут быть рентабельными для отработки. 

3. Наиболее чувствительными объемы балансовых запасов оказываются от 

углов падения угольных пластов и глубины их залегания, что определяет 

целесообразность использования соответствующих параметров кондиций. 

4. На рентабельность разработки больше всего влияют углы падения 

пластов и сроки отработки запасов. Фиксируется определенная прямая связь 

между глубиной разработки и рентабельностью, что может быть вызвано 

концентрацию наиболее качественных запасов на больших глубинах. 
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Статистический и корреляционный анализ позволил выявить наиболее 

благоприятные параметры качества и условий разработки незначительных и 

мелких по запасам угля месторождений, которые позволяют рентабельно их 

добывать. Для оцененных отечественных объектов Донбасса наибольшее 

влияние на промышленное значение имеют углы падения угольных пластов и 

глубины их залегания, что определяет целесообразность использования 

соответствующих параметров кондиций. 

Промышленное значения объекты с незначительными запасами могут 

приобретать за благоприятности всех других условий освоения - 

горнотехнических условий, способствующих формированию низкой 

себестоимости добычи, качества полезного ископаемого, благоприятной 

конъюнктуры рынка минерального сырья, локализации объекта по отношению к 

потребителям и др. При этом главной предпосылкой привлечения объектов с 

незначительными запасами в эксплуатацию должно быть высокая степень их 

геологического изучения, а решение о возможном промышленное значение 

должно приниматься после детальных технико-экономических расчетов. 

Результаты диссертационной работы могут быть использованы для 

оперативной оценки запасов угля месторождений с незначительными запасами 

на различных стадиях геологического изучения и промышленного освоения не 

только в Донецком угольном бассейне, но в других угленосных бассейнах с 

учетом их специфики. Полученные аналитические данные могут помочь 

дальнейшему развитию сопоставлению системы классификации запасов угля, 

используемых в отечественной и международной практике. 

Ключевые слова: уголь, балансовые запасы, Классификация, критерии, 

количественные и качественные параметрами оценки, стоимостная оценка. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Вугілля в Україні тривалий час вважалось єдиним 

видом енергетичної сировини, запасів якої достатньо для забезпечення 

енергетичної безпеки держави. Згідно з завданнями Енергетичної стратегії 

України на період до 2035 року [39] передбачено покращення економічних та 

технічних показників діяльності вугледобувних підприємств та забезпечення 

розвитку власного видобутку вугілля. Серед джерел первинного постачання 

енергії, вугілля у 2020 році повинно складати 18 %, при цьому саме цей вид 

сировини характеризується найбільшою доступністю для підприємств і 

населення. 

Актуальність даних досліджень пов’язана із можливістю залучення до 

промислової розробки найбільш якісних запасів вугілля у випадках їх незначної 

кількості. Для встановлення промислового значення таких об’єктів проводиться 

кількісна, якісна і вартісна оцінка запасів за переліком критеріїв, які визначають 

рентабельність такого відпрацювання. Видобуток вугілля можливий за умови 

отримання спеціального дозволу на видобування, що передбачає наявність 

балансових запасів. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі геології родовищ корисних копалин 

ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в рамках держбюджетної теми «Геолого-економічна оцінка 

мінерально-сировинної бази України в сучасних ринкових умовах 

(0114U003479)», № державної реєстрації 14БП049-03. Окремі складові 

дослідження проводились в рамках науково-дослідних робіт виконаних 

Державною комісією по запасах корисних копалин України згідно з дозволом 

Державної служби геології і надр України від 12.12.2016 р. за № 22977/13/10-16. 

В зазначених роботах автор брав безпосередню участь. 

Метою дослідження є визначення граничних параметрів геолого-

економічної оцінки, які формують промислове значення вугільних родовищ із 
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незначними запасами, та розробка інструментів їхньої оперативної оцінки на 

різних стадіях геологічного вивчення. 

Задачі досліджень. Досягнення мети передбачало вирішення наступних 

завдань: 

- Аналіз нормативних вимог до геологічного і техніко-економічного 

вивчення родовищ вугілля, які необхідні для залучення об’єктів у промислове 

освоєння; 

- Виявлення головних параметрів ГЕО (якості, кількості і гірничо-

геологічних умов розробки), які забезпечують промислове значення вугільних 

родовищ із незначними запасами; 

- Статистичний і кореляційний аналіз головних показників якості й 

кількості запасів вугілля та рентабельності їх розробки на прикладі об’єктів з 

незначними запасами; 

- Співставлення класифікаційних ознак запасів і ресурсів вугільних 

родовищ для вітчизняних нормативних та міжнародних стандартів оцінки. 

- Визначення факторів ризику промислового освоєння вугільних 

родовищ з незначними запасами; 

- Визначення еталонних (модельних) параметрів вугільних родовищ, 

які характеризуються найменшими ризиками освоєння. 

Методи досліджень. Для досягнення поставленої мети було використано 

комплекс загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, зокрема: 

- методи кореляційно-регресійного аналізу (для визначення 

закономірностей розподілу якісних параметрів вугільних пластів, встановлення 

залежностей між параметрами запасів вугілля і рентабельністю відпрацювання); 

- методи статистичного моделювання та прогнозування (при оцінках 

геологічних ризиків освоєння родовищ та для визначення тенденцій ринку 

вугілля); 

- методи порівняльного аналізу та поваріантних розрахунків (для 

обґрунтування параметрів кондицій на мінеральну сировину); 
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- методи підрахунку запасів вугілля (погоризонтних планів, 

геологічних блоків, геологічних розрізів); 

- методи інвестиційного аналізу при визначенні промислового 

значення родовищ вугілля із незначними запасами. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

- Вперше обґрунтовано перелік критеріїв та граничних геолого-

промислових і техніко-економічних параметрів вугільних родовищ з незначними 

запасами, які характеризуються найменшими ризиками освоєння. 

- Вперше запропоновано ранжування критеріїв геолого-економічної 

оцінки вугільних родовищ з незначними запасами за комплексом геолого-

промислових ознак. 

- Удосконалені методичні підходи щодо оцінки ризиків промислового 

освоєння вугільних родовищ з незначними запасами. 

- Встановлено основні показники якості та гірничо-геологічних умов 

розробки вугільних родовищ, від яких залежать техніко-економічні параметри та 

рентабельність експлуатації запасів. 

- Отримали подальший розвиток співставлення систем класифікації 

запасів вугілля, які використовуються у вітчизняній і міжнародній практиці. 

Практичне значення отриманих результатів.  

Практичне значення одержаних результатів пов’язано із визначенням 

граничних значень параметрів якості та кількості вугільних родовищ з 

незначними запасами та гірничо-геологічних умов їх розробки, дотримання яких 

забезпечує рентабельність освоєння. Це дозволило розробити додаткові 

інструменти оперативної оцінки запасів вугілля на різних стадіях геологічного 

вивчення та промислового освоєння. 

Проведений статистичний аналіз техніко-економічних показників вугільних 

родовищ з незначними запасами дав змогу виявити найсталіші та 

найдинамічніші параметри якості та умов відпрацювання незначних запасів 

вугілля, що дає змогу кількісно оцінити геологічні ризики непідтвердження 

якості або кількості запасів. 
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Особливе практичне значення мають результати співставлення критеріїв 

визначення та ознак класифікації запасів і ресурсів у вітчизняній та міжнародній 

практиці геолого-економічної оцінки згідно з діючою Класифікацією 

Державного фонду надр та класифікацією Australian Guidelines for Estimation and 

Classification of Coal Resources, що дають можливість спрощення геолого-

економічної оцінки вугільних родовищ, які розвідувались за різними 

стандартами геологічного вивчення. 

Особистий внесок автора. Робота містить теоретичні та методичні 

положення і висновки, сформульовані дисертантом особисто. Усі основні 

результати, висновки та наукова новизна, які винесені на захист, отримані 

здобувачем самостійно. 

Особистий внесок здобувача в публікації, виконані в співавторстві, 

визначається наступним чином. В опублікованих роботах [1-3, 5-11] автору 

належить огляд літератури, постановка завдання, збір та обробка статистичного 

та аналітичного матеріалу, їх аналіз, узагальнення результатів, формування 

пропозицій та висновків. У роботі [4] автору належать огляд літератури, аналіз 

та інтерпретація, систематизація матеріалів, обґрунтування отриманих 

результатів та формування частини висновків. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

доповідались на I Міжнародній науково-практичній конференції 

«Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» (м. Трускавець, 

2014 р.); II Міжнародній науково-практичній конференції «Надрокористування 

в Україні. Перспективи інвестування» (м. Трускавець, 2015 р.); III Міжнародній 

науково-практичній конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи 

інвестування» (м. Трускавець, 2016 р.); XV Міжнародній конференції 

«Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти» (м. Київ, 2016); IV 

Міжнародній науково-практичній конференції «Надрокористування в Україні. 

Перспективи інвестування» (м. Трускавець, 2017 р.);  V Міжнародній науково-

практичній конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи 

інвестування» (м. Трускавець, 2018 р.); VI Міжнародній науково-практичній 
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конференції «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування» (м. 

Трускавець, 2019 р.);  

Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, висновків та списку 

використаних джерел. Обсяг основного тексту дисертації складає 118 сторінку 

друкованого тексту, що включає 20 рисунків, 22 таблиць, 1 формулу. У переліку 

літератури 142 найменування 51 фондових матеріалів. Загальна кількість 

сторінок – 162. 

Подяки. Автор щиро вдячний колективу ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 

висококваліфіковані та професійні консультації, надані його співробітниками в 

межах виконання дисертаційної роботи. Окремо автор висловлює подяку 

науковому керівнику доктору геологічних наук, професору, завідувачу кафедри 

геології родовищ корисних копалин Михайлову В.А. та кандидату геологічних 

наук, доценту кафедри геології родовищ корисних копалин Курило М.М. за 

конструктивні зауваження та поради щодо застосування сучасних підходів в 

рамках виконання даного міждисциплінарного дослідження. 

  



30 
 

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ВУГЛЕНОСНОСТІ УКРАЇНИ 

1.1 Стан вивченості покладів вугілля в Україні 

Запаси вугілля України зосереджені в Донецькому, Львівсько-

Волинському, Дніпровському басейнах, а також на Новодмитрівському 

родовищі Дніпровсько-Донецької западини та на Ільницькому, Рокосівському 

родовищах Закарпатської вугленосної площі. Кам`яне вугілля поширене в 

Донецькому та Львівсько-Волинському басейнах, буре вугілля – в 

Дніпровському, Донецькому басейнах, Дніпровсько-Донецькій западині та на 

Закарпатській вугленосній площі [32-34]. 

Балансові запаси вугілля України складають: кат. А+В+С1 – 44231,0 млн т, 

кат. С2 – 11539,4 млн т (табл. 1.1.). Позабалансові запаси оцінюються в  17406,4 

млн т. Кількість запасів з невизначеним промисловим значенням – 18,5 млн т.  

Таблиця 1.1 – Запаси і видобуток вугілля за марками в Україні, млн т 

Марки вугілля 
Балансові запаси  Видобуток 

за 2016 р. А+В А+В+С1 С2 

Б 1045,1 2593,7 299,2 0,014 

Д 2964,3 13002,3 2825,1 0,137 

ДГ 2088,5 6635,1 2081,5 8,743 

у т.ч. ДГ кокс 501,6 1566,6 835,9 3,842 

Г 2554,2 7849,0 2660,7 6,845 

у т.ч. Г кокс 1857,7 5492,1 1812,8 5,238 

Ж 646,6 2565,4 888,0 1,282 

у т.ч. Ж кокс 570,0 2249,1 779,7 1,282 

К 456,3 1920,4 408,3 2,729 

у т.ч. К кокс 451,7 1871,2 392,1 2,729 

ПС 261,8 1010,9 311,5 - 

у т.ч. ПС кокс 249,8 940,0 291,9 - 

П 762,1 2564,8 599,2 3,141 

у т.ч. П кокс 100,9 555,2 153,3 - 

А 1916,4 6089,3 1464,5 3,961 

ОВ - 0,005 1,4 - 

Всього по Україні 12695,3 44231,0 11539,4 26,852 

Коксівне 3731,7 12674,2 4265,7 13,091 

Примітка. Видобуток надано за маркшейдерськими вимірами. 

Балансові запаси вугілля кат. А+В+С1 України в значній мірі (62,1 %), 

представлені запасами довгополум`яного, довгополум`яно-газового та газового 
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вугілля, у тому числі: Д – 29,4 %, Г – 17,7 % і ДГ – 15,0 %.  Поширені також 

запаси антрацитів, що становлять 13,8 % від балансових запасів (кат. А+В+С1) 

України. Інші марки становлять незначні частки від запасів вугілля України, в 

межах 2,3 % – (ПС), 4,3 % – (К), 5,8 % – (Ж), 5,8 % – (П). Запаси коксівного 

вугілля становлять 28,7 % від балансових запасів України і представлені 

марками: Г – 43,3 %, Ж – 17,7 %, К – 14,8 %, ДГ – 12,4 %,  ПС – 7,4 %, П – 4,4 %. 

Запаси бурого вугілля становлять 5,9 % від балансових запасів вугілля України. 

Балансові запаси бурого вугілля кат. А+В+С1, придатні для відкритої розробки, 

(станом на 01.01.2017 р.) становлять 914,9 млн т або 2,1 % від запасів вугілля 

України і знаходяться в Дніпровському басейні та на Новодмитрівському 

родовищі. 

В Україні розробляються та підготовлені до промислового освоєння               

21055,0 млн т балансових запасів кат. А+В+С1, з яких: експлуатуються і 

враховані балансом діючих підприємств (шахт і розрізів) – 8835,6 млн т; 

підготовлені до розробки та є на балансі підприємств, що будуються – 37,8 млн 

т; підготовлені до освоєння та знаходяться на резервних розвіданих ділянках для 

будівництва нових вугільних підприємств і для реконструкції та продовження 

строку служби діючих підприємств – 12181,6 млн т. Решта запасів, кількістю 

23176,0 млн т, ще не підготовлені до промислового освоєння і розподіляються 

таким чином: ділянки, що розвідуються (113,2 млн т), перспективні для розвідки 

ділянки (19821,4 млн т), вільні ділянки (1432,1 млн т), закриті шахти і розрізи 

(1809,3 млн т).  

В Україні (станом на 01.01.2017 р.) запаси вугілля експлуатує:  

- 95 державних підприємства Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості, загальною виробничою потужністю 37,1 млн т/рік, з них з 

коксівним вугіллям 42 шахти, загальною виробничою потужністю 16,7 млн т/рік 

та 27 шахт з антрацитами, загальною виробничою потужністю 10,6 млн т/рік; 

- 55 недержавних підприємства різних форм власності (орендні, 

акціонерні), загальною виробничою потужністю 59,4 млн т/рік, з них з коксівним 
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вугіллям 24 шахти, загальною виробничою потужністю 29,6 млн т/рік та 17 шахт 

з антрацитами, загальною виробничою потужністю 14,8 млн т/рік.  

В Україні в межах Донбасу створено 333 “малих” гірничих підприємств, 

що мають спеціальні дозволи на експлуатацію вугілля нетиповими шахтами, з 

загальною виробничою потужністю 14,5 млн т/рік, з них з коксівним вугіллям 34 

шахти, загальною виробничою потужністю 3,0 млн т/рік та 235 шахт з 

антрацитами, загальною потужністю 9,0 млн т/рік. [127]. 

На діючих підприємствах балансові запаси вугілля категорій А+В+С1 

складають 8825,9 млн т, серед яких переважають запаси марок: Г– 23,6 %, ДГ– 

17,9 %, А – 22,6 %. Балансові запаси коксівного вугілля складають 43,5 %. 

Запаси бурого вугілля експлуатує три розрізи недержавної форми 

власності, загальною виробничою потужністю 0,4 млн т /рік, з них: два – в 

Дніпровському буровугільному басейні і один – на Закарпатській вугленосній 

площі.  

Обсяг будівництва нових вугільних підприємств невеликий: будується 

одна шахта потужністю 0,9 млн т/рік у Львівсько-Волинському басейні.  

Резерв розвіданих ділянок, підготовлений для будівництва нових 

вугільних підприємств, складається з 66 ділянок загальною виробничою 

потужністю 124,6 млн т вугілля за рік, у тому числі: для будівництва шахт – 57 

ділянок, потужністю 106,4 млн т; для будівництва розрізів – 9 ділянок, 

потужністю 18,2 млн т. Кам`яне вугілля залягає на 51 ділянці для будівництва 

шахт, загальною виробничою потужністю 100,6 млн т вугілля на рік. Резервний 

фонд має 13 ділянок з запасами вугілля від 200 до 400 млн т кожна, що забезпечує 

будівництво шахт потужністю 1,8–4,0 млн т вугілля на рік. Запаси вугілля 

більшості ділянок становлять від 75 до 200 млн т і розраховані на спорудження 

шахт з виробничою потужністю 1,2–3,0 млн т вугілля на рік.  

Глибина залягання запасів, в основному, від 800 до 1600 м. На глибинах до 

800 м знаходяться 12 ділянок (20,6 % від запасів групи). Для промислового 

освоєння підготовлені запаси переважно марок Г, Д, ДГ, які становлять, 
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відповідно, 33,0, 22,8 і 17,2 %. Запаси коксівного вугілля становлять 38,0 % від 

балансових запасів резерву групи “а”, а антрацитів – 12,8 %. 

Резерв для будівництва нових підприємств включає 15 ділянок, 

потужністю 24,0 млн т, де поширене буре вугілля, з яких: для будівництва шахт 

– 6  ділянок  потужністю 5,8 млн т на рік та для будівництва розрізів – 9 ділянок 

потужністю  18,2 млн т вугілля на рік, з них, одне родовище (Новодмитрівське) 

має запаси, що забезпечать розріз з виробничою потужністю 9 млн т на рік.  

В Україні підготовлені резервні розвідані ділянки для реконструкції і 

продовження строку служби діючих вугільних підприємств (група “б”) кількістю 

69 ділянок, у тому числі, для шахт – 65 ділянок. Ділянки розміщені нижче 

технічних меж діючих шахт. Більше 70 % їх запасів залягають на глибинах понад 

900 м і зосереджені в тонких пластах, товщиною до 1 м. На резервних ділянках 

групи “б” враховані, переважно, запаси антрациту та пісного вугілля, що 

становлять, відповідно, 33,6 % і  26,2 % від запасів резерву. Запаси коксівного 

вугілля складають 27,3 %. 

Група розвідувальних включає 15 ділянок, у тому числі одна ділянка для 

розрізів, і є найменш потужною серед інших балансових груп. Розвідується 

вугілля марок Ж та А балансові запаси яких становлять 106,9 млн т. Запаси 

бурого вугілля на ділянці для розрізів становить 6,3 млн т. 

Найбільш потужною в балансі є група перспективних для розвідки ділянок, 

що включає 189 ділянок, з них, 157 містять кам`яне вугілля, де враховані, 

переважно, запаси вугілля марок Д, ДГ, Г та А, відповідно: 51,6 %, 13,2 %, 11,3 

%, 8,4 % від запасів групи. Балансові запаси коксівного вугілля складають 16,7 

%. Більшість перспективних об`єктів мають запаси від 10 до 300 млн т. Глибину 

залягання до 1000 м мають 80 ділянок (майже 50 % від кількості об`єктів групи).  

До групи вільних ділянок поблизу діючих шахт належать 163 ділянки, 

запаси вугілля яких представлені, переважно, марками ДГ, Г, Д та А відповідно 

кількістю:  37,4 %, 12,8 %, 10,8 %, 14,2 % від запасів групи. Балансові запаси 

коксівного вугілля складають 27,3 %. Буре вугілля представлено 9 ділянками, у 

тому числі  однією ділянкою, визначеною для відкритої розробки.  
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Ця група включає об`єкти з незначною кількістю запасів, зосереджених, 

переважно, в ізольованих блоках, що поки недоцільно розробляти. Запаси цієї 

групи складають 3,2 % від загальних запасів  вугілля держави.   

Група закритих шахт включає 137 об`єктів, запаси яких не відпрацьовані  

(становлять 3,9 % від запасів вугілля держави). Перспектива їх подальшого 

використання поки що не з`ясована. Запаси вугілля закритих шахт представлені 

всіма марками від Б до А. Запаси антрацитів становлять 15,4 %, запаси 

коксівного вугілля – 55,0 % від загальних запасів закритих шахт. Закриті також 

8 вуглерозрів, що експлуатували буре вугілля.  

Розподіл балансових запасів вугілля України за групами освоєння 

наведено в таблиці 1.2. [34] Як видно з таблиці, в Україні у 2016 р. балансові 

запаси вугілля категорій А+В+С1 зменшились на 87,1 млн т. Зменшення запасів 

відбулось внаслідок: видобутку та втрат – на 36,0 млн т, переоцінки – на 

51,1 млн т. Одночасно запаси збільшились на 1,4 млн т внаслідок: 

геологорозвідувальних робіт – на 1,2 млн т, зміни технічних меж та з інших 

причин – на 0,2 млн т. Загалом запаси зменшились на 85,7 млн т. 

Балансові запаси категорії С2 зменшились на 2,2 млн т відносно 

попереднього року. 

Таблиця 1.2. - Розподіл запасів вугілля за групами освоєння в Україні 

Ступінь освоєння запасів. 

Тип вугілля 

Кількість 

шахт, 

розрізів, 

ділянок 

Балансові запаси, млн. т 

 

А+В 

А+В+С1 

 

С2 Всього 

% від 

запасів 

держави 

Зміна 

запасів 

за 

2016 р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Діючі шахти (кам`яне) 483 3314,8 8825,9 20,0 -46,4 856,5 

Коксівне 100 1269,4 3840,1 30,3 -62,0 489,2 

Антрацит 279 862,3 1996,2 32,9 -5,0 151,6 

З них:       

державні підприємства 95 1767,5 4241,3 9,6 -4,0 543,0 

коксівне 42 686,4 1746,7 13,8 -2,0 315,2 

антрацит 27 434,1 866,2 14,2 - 60,8 
  



35 
 

   Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

комерційні недержавні 

підприємства 

 

388 

 

1547,3 

 

4584,6 

 

10,4 

 

-42,4 

 

313,5 

коксівне 58 583,0 2093,4 16,5 -60,0 174,0 

антрацит 252 428,2 1130,0 18,7 -5,0 90,8 

Діючі розрізи (буре) 3 4,6 9,7 0,4 -0,01 - 

Шахти, що будуються 

(кам`яне) 

 

1 

 

16,1 

 

37,8 

 

0,08 

 

- 

 

16,0 

Коксівне - - - - - - 

Антрацит - - - - - - 

Резерв групи “а” для 

шахт 
57 4442,7 9001,4 20,3 -39,3 858,9 

Буре 6 178,3 338,7 13,1 - 8,7 

Бітумвмісне 1 - 11,4 5,4 - 4,3 

Кам`яне 51 4264,4 8662,7 20,8 -39,3 850,2 

Коксівне 23 1604,3 3420,9 27,0 - 510,1 

Антрацит 10 535,2 1154,5 19,0 - 179,3 

Резерв групи “а” для 

розрізів (буре) 

 

9 

 

526,9 

 

717,0 

 

27,6 

 

- 

 

- 

Бітумвмісне 9 23,4 155,0 70,6 - 55,9 

Резерв групи “б” для 

шахт 
65 795,8 2431,6 5,5 - 516,0 

Буре 1 3,9 7,5 0,3 - - 

Кам`яне 64 791,9 2424,1 5,8 - 516,0 

Коксівне 23 174,7 664,0 5,2 - 205,5 

Антрацит 24 259,8 816,6 13,4 - 173,1 

Резерв групи “б” для 

розрізів (буре) 

 

4 

 

17,4 

 

31,5 

 

1,2 

 

- 

 

- 

Бітумвмісне 1 6,6 9,0 4,1 - - 

Всього по діючих та 

підготовлених до 

освоєння 

 

622 

 

9118,2 

 

21055,0 

 

47,6 

 

-85,7 

 

2231,2 

Буре 23 731,1 1104,3 42,6 -0,01 8,7 

Бітумвмісне 11 30,0 175,5 80,0 - 60,2 

Кам`яне 599 8387,1 19950,7 47,9 -85,7 2222,5 

Коксівне 146 3048,4 7925,1 62,5 -62,0 1204,8 

Антрацит 313 1657,3 3967,3 65,1 -5,0 504,1 

В т.ч. для відкритої 

розробки (буре) 

 

16 

 

548,9 

 

758,2 

 

29,2 

 

-0,01 

 

- 

Бітумвмісне 10 30,0 164,0 21,6 - 55,9 

Ділянки, що 

розвідуються  для шахт 

(кам`яне) 

 

14 

 

- 

 

106,9 

 

0,2 

 

- 

 

86,6 

Коксівне 2 - 103,6 0,8 - 70,7 

Антрацит 6 - 3,4 0,05 - 13,1 

Ділянки, що 

розвідуються   для 

розрізів (буре) 

1 1,1 6,3 0,2 - 2,2 
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   Закінчення  таблиці 1.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Перспективні для 

розвідки ділянки для 

шахт 

182 2709,8 19759,6 44,7 - 8669,8 

1 2 3 4 5 6 7 

Буре 25 181,9 1196,3 46,1 - 285,1 

Бітумвмісне 3 - 8,3 3,8 - 35,7 

Кам`яне 157 2527,9 18563,3 44,6 - 8384,7 

Коксівне 70 324,2 3308,7 26,1 - 2761,7 

Антрацит 37 111,1 1651,6 27,1 - 899,5 

Перспективні для 

розвідки ділянки для 

розрізів (буре) 

7 18,7 61,8 2,4 - 0,8 

Бітумвмісне 1 - - - - 2,7 

Вільні ділянки поблизу 

діючих шахт 
162 200,7 1431,3 3,2 - 408,4 

Буре 8 7,8 48,9 1,9 - - 

Кам`яне 154 192,9 1382,4 3,3 - 408,4 

Коксівне 57 77,6 390,5 3,1 - 132,1 

Антрацит 44 39,9 202,7 3,3 - 42,6 

Вільні ділянки поблизу 

діючих розрізів (буре) 
1 0,3 0,8 0,03 - - 

Закриті шахти 137 586,8 1721,4 3,9 - 140,2 

Буре 7 44,5 87,5 3,4 - 2,0 

Бітумвмісне 4 4,2 24,1 0,9 - 10,0 

Кам`яне 130 542,3 1633,9 3,9 - 138,2 

Коксівне 70 281,5 946,2 7,4 - 96,3 

Антрацит 40 108,1 264,4 4,3 - 5,1 

Закриті розрізи (буре) 8 59,7 87,9 3,4 - 0,3 

Бітумвмісне 1 3,5 11,5 0,4 - - 

Всього по Україні 1134 12695,3 44231,0 100 -85,7 11539,5 

Буре 80 1045,1 2593,7 5,9 -0,01 299,2 

Бітумвмісне 20 37,8 219,4 0,5 - 108,7 

Кам`яне 1054 11650,2 41637,3 94,1 -85,7 11240,3 

Коксівне 346 3731,7 12674,2 28,6 -62,0 4265,7 

Антрацит 440 1916,4 6089,3 13,8 -5,0 1464,5 

В т.ч. для відкритої 

розробки (буре) 
33 

628,8 

 
914,9 2,1 -0,01 3,3 

Бітумвмісне 12 33,6 175,5 0,4 - 58,6 

За даними ДНВП геоінформ України [33-35]. 

За 2016 р. вугільні підприємства України відпрацювали 36,0 млн т вугілля, 

в тому числі, бурого – 0,016 млн т. Шахтами видобуто 26,8 млн т, втрачено 

9,1 млн т (33,9 %). Розрізами видобуто 0,014 млн т, втрачено 0,002 млн т (14,3 %). 
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1.2. Загальна характеристика геологічних запасів вугілля України  

Україна володіє значним потенціалом запасів твердого палива, що дає 

можливість повністю задовольнити потреби держави в цих видах корисних 

копалин. В її надрах зосереджені запаси кам’яного та бурого вугілля, горючих 

менілітових сланців, торфу. Здійснюється розробка кам’яного, бурого вугілля, 

торфу. 

Основні запаси кам’яного вугілля зосереджені в Донецькому та Львівсько-

Волинському басейнах, а бурого – у Дніпровському басейні. Загальні ресурси 

вугілля України (станом на 01.01.2016 р.) становлять: 116,3 млрд т, розвідані 

запаси (А+В+С1+С2) – 55,9 млрд т; з них коксівного вугілля – 17,0 млрд т (30,4 

%), антрацитів – 7,6 млрд т (13,6 %). 

Таблиця 1.3 – Запаси і видобуток вугілля за марками в Україні, млн т 

Марки вугілля 
Балансові запаси на 01.01.2017 р. 

А+В А+В+С1 С2 

Б 1045,1 2593,7 299,2 

Д 2964,3 13002,3 2825,1 

ДГ 2088,5 6635,1 2081,5 

у т.ч. ДГ кокс 501,6 1566,6 835,9 

Г 2554,2 7849,0 2660,7 

у т.ч. Г кокс 1857,7 5492,1 1812,8 

Ж 646,6 2565,4 888,0 

у т.ч. Ж кокс 570,0 2249,1 779,7 

К 456,3 1920,4 408,3 

у т.ч. К кокс 451,7 1871,2 392,1 

ПС 261,8 1010,9 311,5 

у т.ч. ПС кокс 249,8 940,0 291,9 

П 762,1 2564,8 599,2 

у т.ч. П кокс 100,9 555,2 153,3 

А 1916,4 6089,3 1464,5 

ОВ - 0,005 1,4 

Всього по Україні 12695,3 44231,0 11539,4 

Коксівне 3731,7 12674,2 4265,7 

За даними ДНВП геоінформ України [33-35]. 
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Як видно з таблиці 1.3 із загального числа балансових запасів вугілля різних 

категорій привалюють (62,1 %), запаси представлені довгополум`яним, 

довгополум`яно-газовим та газовим вугіллям (з них по марках: Д – 29,4 %, Г – 

17,7 % і ДГ – 15,0 %). Значного поширені також мають запаси антрацитів, що 

становлять 13,8 % від балансових запасів України. Всі інші марки становлять 

незначну частку від загальної кількості запасів вугілля України, в межах 2,3 % – 

(ПС), 4,3 % – (К), 5,8 % – (Ж), 5,8 % – (П). Запаси вугілля, що можуть 

використовуватися для коксування становлять 28,7 % від балансових запасів 

України і представлені марками: Г– 43,3 %, Ж – 17,7 %, К– 14,8 %, ДГ– 12,4 %,  

ПС – 7,4 %, П – 4,4 %. 

Донецький басейн займає територію Донецької, Луганської, 

Дніпропетровської і Харківської областей України, а також Ростовської області 

Росії. Українська частина Донбасу займає площу близько 50 тис. км2. Донецький 

басейн є основною сировинною базою, що забезпечує енергетичним і 

технологічним паливом Україну. 

Промислова вугленосність басейну приурочена до п’яти світ середнього 

карбону – С2
3, С2

4, С2
5 , С2

6, С2
7 і однієї світи нижнього карбону С1

3. Загальна 

кількість робочих пластів басейну досягає 120, з них експлуатуються 65. Глибина 

залягання вугільних пластів збільшується в північно-східному напрямку від 60–

70 м до 1500–1700 м. Вугільні пласти басейну відносно витримані і віднесені до 

тонких, товщина яких, як правило, не перевищує 1,2 м. Залягання вугільних 

пластів ускладнене плікативними та диз’юктивними порушеннями. 

Вугілля різноманітне за якістю: від довгополум’яного до антрациту, згідно 

з ДСТУ 3472-96. Середньокарбонове вугілля, в основному, середньозольне (Аd 

– 15 %). Малозольного вугілля (Аd ≤ 8 %) значно менше. Вугілля, частіше, 

середньо- і легкозбагачуване за золою. За вмістом сірки вугілля середньосірчане 

(Std 1,5 ≤ 2,5 %), малосірчаного вугілля (Std ≤ 1,5 %), надзвичайно мало. 

Збагачуваність за сіркою важка. Вугілля нижнього карбону Західного Донбасу 

відзначається підвищеною спікливістю. 
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Донбас за кількістю балансових запасів вугілля займає шосте місце серед 

чотирнадцяти найзначніших кам`яновугільних басейнів світу. 

Балансові запаси вугілля (категорій А+В+С1+С2) української частини 

басейну складають 51,9 млрд т (93,0 % від таких запасів України), з яких коксівне 

вугілля складає 16,1 млрд т (31,0 %) і антрацити – 7,6 млрд т (14,6 %). 

1.3. Сучасний стан (ступінь) освоєння запасів вугілля та сучасні обсяги 

його видобутку в Україні. 

За даними Державного балансу запасів корисних копалин [32-34] в Україні 

розробляються та підготовлені до промислового освоєння  21055,0 млн т 

балансових запасів кат. А+В+С1, з яких: експлуатуються і враховані балансом 

діючих підприємств (шахт і розрізів) – 8835,6 млн т; підготовлені до розробки та 

є на балансі підприємств, що будуються – 37,8 млн т; підготовлені до освоєння 

та знаходяться на резервних розвіданих ділянках для будівництва нових 

вугільних підприємств і для реконструкції та продовження строку служби 

діючих підприємств – 12181,6 млн т. Решта запасів у кількості 23176,0 млн т, ще 

не підготовлені до промислового освоєння і розподіляються таким чином: 

ділянки, що розвідуються (113,2 млн т), перспективні для розвідки ділянки 

(19821,4 млн т), вільні ділянки (1432,1 млн т), закриті шахти і розрізи (1809,3 млн 

т).  

Вугільна промисловість є однією з базових галузей економіки України, що 

забезпечує видобуток і первинну переробку кам’яного і бурого вугілля. Частка 

вугілля в загальному обсязі органічного палива в надрах України становить 95 %. 

За запасами вугілля Україна посідає сьоме місце у світі (після США, Росії, 

Китаю, Індії, Німеччини та Казахстану) [31]. За обсягами світового споживання 

енергоносіїв вугілля займає другу позицію після нафти, значно випереджає 

гідро- та атомну енергію, а також природний газ [98].  

За окремими оцінками, прогнозні запаси вугілля становлять 117,5 млрд т 

(з них 70 млрд – високоякісне енергетичне), у тому числі 56,7 млрд т – розвідані 

запаси, з них енергетичних марок – 39,3 млрд т [33-35, 96-97]. 
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Вугільна промисловість України складається з недержавного (приватного) 

і державного секторів. У 2011 р. [32] в недержавному секторі налічувалось 37 

шахт без урахування дрібних (25 % загальної кількості), було видобуто 43,6 млн 

т вугілля (53 %); у державному секторі – 111 шахт (75 %), видобуто 38,4 млн т 

(47 %). У 2012 р. недержавний сектор за рахунок отримання в концесію двох 

державних підприємств розширився до 49 шахт (33 %) і збільшив видобуток 

вугілля до 61,0 млн т (71 %), а державний сектор скоротився до 99 шахт (67 %) і 

зменшив видобуток до 24,8 млн т (29 %) (рис. 1.1). 

Вуглевидобуток характеризується надзвичайно складними умовами 

розробки родовищ [16]. І коли йдеться про великі запаси вугілля в надрах 

України, яких вистачить на сотні років, слід мати на увазі, що понад 80 % цих 

запасів зосереджено в пластах товщиною до 1,2 м, дуже газоносних, часто 

небезпечних за раптовими викидами вугілля і газу, вибуховістю пилу, здатних 

до самозаймання, що залягають переважно на великих глибинах. Такі пласти в 

багатьох країнах взагалі не розробляються через відсутність ефективних засобів 

видобутку та високу собівартість самого видобутку. Погіршує привабливість 

розробки вугілля в Україні високий вміст сірки (зазвичай 2–4 %) у вугіллі 

більшості продуктивних пластів, при тому,  що загальноприйнята у світі норма 

вмісту не більше до 1,0–1,2 %. Це істотно обмежує попит на вітчизняне вугілля 

як на сировину для виробництва коксу та як енергетичне паливо. 
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Рис. 1.1. Динаміка видобутку вугілля в Україні державними (а) та 

приватними (б) шахтами [27]: 

1 – енергетичне вугілля, 2 – коксівне вугілля 

За 12 років обсяги видобутку вугілля в Україні змінювались від 73,8 млн т у 

2009 р. до 86,8 млн т у 2011 р. Внутрішнє споживання вугілля залишалося 

відносно стабільним на рівні понад 50 % загального обсягу виробництва (рис. 

1.2). 

Споживча цінність і вартість вугілля крім показників якості (зольності, 

масових часток вологи, сірки тощо) залежить від його генетичних і 

технологічних властивостей. З урахуванням особливостей роботи підприємств 

України розроблено національний стандарт для встановлення марок вугілля 

ДСТУ 3472–96 «Вугілля буре, кам'яне, антрацит. Класифікація». 

Залежно від значень середнього показника відбиття вітриніту Ro, виходу 

летких речовин Vdaf, теплоти згоряння в розрахунку на сухий беззольний (Qs
daf) 

чи вологий беззольний (Qsaf) стан і спікливості, вираженої товщиною 

пластичного шару Y та індексом Рога RI, вугілля України поділяють на дев’ять 

марок [37] (див. табл. 2.1). 
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Рис. 1.2. Динаміка видобутку та споживання вугілля в Україні  

(за даними The BP Energy Outlook, 2030 (2000–2011); МЕВПУ, 2012) 

 

Вітчизняний ринок вугілля складається з двох ключових сегментів: 

енергетичного вугілля, яке використовується в основному для виробництва 

електроенергії, та коксівного вугілля – переважно для потреб металургії. 

Український ринок вугілля характеризується дефіцитом коксівного вугілля і 

надлишковою пропозицією енергетичного вугілля антрацитної групи поряд із 

дефіцитом пісного вугілля марки “П”, необхідних для електрогенерування  [36, 

38, 40]. 

Що стосується пропозиції вугілля, то визначальною ознакою українського 

ринку вугілля є домінування на ньому SKM Холдингу. На частку його дочірньої 

компанії ДТЕК припадає близько 90 % енергетичного вугілля, видобутого 

приватними компаніями. На частку іншої дочірньої компанії «Метінвест» 
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припадає близько 22 % коксівного вугілля, видобутого приватними компаніями 

(рис. 1.3). 

 
Рис. 1.3. Основні виробники енергетичного (а) та коксівного (б) 

вугілля в Україні в 2012 р. [27] 

 

Енергетичне вугілля становить 71 % видобутку всього вугілля в Україні (за 

даними 2012 р.), частина якого експортується в основному до країн Європи. 

Всередині країни близько 90 % видобутого енергетичного вугілля 

споживають енергогенерувальні компанії. Решта розподіляється так: 

металургійні заводи – 4 %, фізичні особи – 3 % та інші (виробники цементу, соди, 

цукрові заводи, ГЗК, залізниця) [117]. 

В Україні коксівне вугілля в основному використовує вітчизняна 

металургійна промисловість, на яку припадає близько 90 % загального попиту на 

цей вид сировини.  
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Українські добувні підприємства задовольняють внутрішній попит на 

63,0 %, більш як 1/3 споживаного коксівного вугілля імпортується, в основному 

з Росії. В останні роки спостерігався підвищений попит на вугілля як через 

зниження внутрішнього виробництва (внаслідок виснаження родовищ з 

простими геологічними умовами), так і низьку якість видобутого вугілля 

(вугілля з високим вмістом сірки непридатне для металургійних заводів). 

Вирішення проблем повязаних з відновленням вугільної галузі займались 

як наукові дослідники [13-15, 23-24, 44-45 99, 113] так і галузеві спеціалісти [47, 

57, 59, 64-68, 80-82, 87, 117, 127-128],  які розробляли статегії і механізми 

подолання кризи у енергетичній галузі у тому числі вугільної происловості. 

Завдаки цим напрацюванням одним із способів вирішення залучення нових 

родовищ в розробку було запровадження в правове поле спрощену процедуру 

отримання спеціальних дозволів для розробки родовищ з незначними запасами 

вугілля.  

Стрімкий розвиток будівництва нетипових шахт і експлуатації родовищ з 

незначними запасами зазнав на початку 2000-х рр. після спрощення процедури 

отримання спеціальних дозволів [109]. 

Видобуток вугілля здійснюється в довгих очисних вибоях за допомогою 

комплексів із механізованим та індивідуальним кріпленням і використанням 

різних варіантів стовбурової, суцільної і комбінованої систем розробки [17-18]. 

На пологих пластах (до 35°) стовбуровою системою розробки охоплено 

близько 72 % загальної кількості комплексно-механізованих вибоїв. У 

перспективі слід очікувати стабілізації чи деякого зменшення обсягу 

застосування стовбурової системи розробки за одночасного зростання обсягу 

застосування комбінованої і суцільної систем. У 2000 р. 95,4 % загального обсягу 

вугілля видобували з пологих і 4,6 % – з крутопадаючих пластів, комплексами з 

механізованим кріпленням видобуто 86 % обсягу вугілля, щитовими агрегатами 

– 1,1 %, лавами з індивідуальним кріпленням – 12,9 %. За останні 25 років питома 

вага видобутку механізованими комплексами зросла більш ніж у 2 рази (з 44,1 % 

в 1975 р. до 90,2 % в 2000 р.) [35]. 
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Розробка вугілля що здійснюється нетиповими шахт в більшій масі 

здійснюється з використанням відбійних молотків, також практикується і 

механізація очисних робіт з використанням комбайнів типу 1К-101 стругів, 

тощо. 

Розповсюдженою практикою розкриття таких запасів здійснюють 

проходженням з поверхні двох похилих стволів зазвичай в центральних частинах 

шахтних полів. Схеми підготовки шахтних полів різноманітні, переважають 

погоризонтні. Система розробки – суцільна або комбіновані (камерна-лава-

поверх)/ Враховуючи центральне розміщення стволів напрямок відробки запасів 

зазвичай здійснюється від похилих стволів до границь шахтного поля. Спосіб 

управління покрівлею утримання на ціликах [95, 122]. 
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РОЗДІЛ 2. ГЕОЛОГО-ПРОМИСЛОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ УКРАЇНИ 

 

2.1. Енергетичний потенціал вугільних родовищ України 

В Україні кам’яне вугілля видобувається вже майже триста років, а як 

самостійна вугільна галузь існує з 1795 р. За цей час видобуто близько 10 млрд т 

сировини. Вугілля – єдиний енергоносій в Україні, обсяги якого потенційно 

достатні для практично повного забезпечення потреб національної економіки.  

За час існування вугільна галузь України зазнавала нищівної руйнації як у 

післяреволюційний період, так і, особливо, у часи другої світової війни. 

Зусиллями Радянською Союзу її було відновлено, і вже на початку 1950-х років 

досягнуто передвоєнного рівня видобутку вугілля. Максимальний обсяг вугілля 

– 218,1 млн т – видобуто у 1977 р. [5]. 

Необхідні умови для розвитку [1] вугільної галузі України створювалися 

включно до початку 1980-х років, коли в СРСР був прийнятий орієнтир на 

переведення енергетики [3], в тому числі й української, на газ, а Донбас у своєму 

перспективному розвитку поступився іншим басейнам, що потребували менших 

витрат на видобування вугілля. З тих пір вугільна галузь України почала 

поступово втрачати своє значення як одна з найважливіших складових 

національної економіки. Протягом двох десятиліть (1976–1996) видобуток 

вугілля в Україні зменшився більш як у 2,5 рази. Починаючи з 1985 р., шахти 

практично не будувалися, тому нині дві третини шахт експлуатуються вже понад 

30 років, ще чверть – понад 50, а 20 % – понад 70 років. 

Починаючи з 2000 в межах Донецького вугільного басейну відбувся 

значний обсяг будівництва нетипових гірничих підприємств. У 2011 році із 

створених 249 підприємств успішно  здійснювали видобуток 102 малих шахт. 

Незважаючи на спад вугільна промисловість є однією з базових галузей 

економіки України [6]. Перевагою вугільної галузі є її забезпеченість 

розвіданими запасами за об’ємом яких ми посідаєм сьоме місце у світі після 

США, Росії, Китаю, Індії, Німеччини та Казахстану. 
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Прогнози щодо подальший розвиток вугільної галузі світу і України [135-

144] його сталого функціонування в довготривалій перспективі (до 2050 року) 

дає підстави прогнозувати подальший інтерес до вугілля та можливість 

залучення до розробки вугільних родовищ з незначними запасами. 

Такі корисні копалини, як вугілля та горючі сланці широко розповсюджені 

на всій території України, левова частка яких звичайно зосереджена в 

донецькому вугільному басейні. Основні вугільні басейни та площі України 

приведені на рисунку 2.1. 

Основний об’єм запасів вугілля Української частини Донбасу представлені 

довгополум’яним, довгополум’яно-газовим і газовим (62 %), антрацитами (14 %) 

та вугіллям інших марок, що становлять незначні частки від запасів вугілля 

України – в межах 8 %. Запаси вугілля що можуть використовуватися для 

коксування оцінено в 28 %. Буре вугілля оцінюються у 914,6 млн т або 2 % 

запасів вугілля України, вони зосереджені в Дніпровському басейні та 

Новодмитрівському родовищі. 

Геологічні особливості будови родовищ та вугільних басейнів України 

детально розкриті у роботах багатьох вітчизняних дослідників [10, 25, 27-30, 53-

56, 61-63, 74-78, 85, 91-94, 102, 110-111, 123-128, 124-126, 130] а також іноземних 

спеціалістів [132, 139-141]. У цій роботі коротко наведена характеристика 

геологічної будови Донецький кам’яновугільний басейну оскільки розвитку 

будівництва нетипових шахт зазнав саме цей регіон. Всі досліджувані незначні 

за запасами родовища зосередженні в Донецькому кам’яновугільному басейні 

[150-200]. 
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Рис. 2.1. Основні вугільні басейни та площі України [11] 
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1. Дроздовицьке 

2. Ведильцівське 

3. Адамівське 

4. Пакульське 

5. Холминське 

6. Червонопартизанське 

7. Великозагорівське 

8. Смілівське 

9. Олишівське 

10. Роменське 

11. Монастирське 

12. Дубровицьке 

13. Пісочківське 

14. Бриківське 

15. Крачківське 

16. Кременецьке 

17. Сула-Удайське 

18. Андрушівське 

19. Ясинівське 

20. Корнинське 

21. Ісачківське 

22. Кибинське 

23. Більське 

24. Сидоряцьке 

25. Золочівське 

26. Нище 

27. Краснопільське 

28. Макарівське 

29. Великобагачанське 

30. Розпашнівське 

31. Бориславське 

32. Філіопільське 

33. Східницьке 

34. Бруслинівське 

35. ОстапівськоБілоцерківське 

36. Максимівське 

37. Петрівське 

38. Західно-Берецьке 

39. Тетіївське 

40. Верхнє-Синьовидне 

41. Новотроїцьке 

42. Сєверодонецьке* 

43. Оратівське 

44. Сердюківське 

45. Новобахметівське* 

46. Степківське 

47. Берецьке 

48. Петрівське 

49. Балабанівське 

50. Рижанівське 

51. Козацьке 

52. Новодмитрівське 

53. Петрівське 

54. Струтинь Верхній 

55. Новосілківське 

56. Ужгородське 

57. Михайлівське 

58. Тернівське 

59. Чигиринське 

60. Золотарівсько-Ревівське 

61. Мокрокалигірське 

62. Журавське 

63. Тясминське 

64. Табурищенське 

65. Самарське* 

66. Білицьке* 

67. Орловське* 

68. Флоріанівське 

69. Зеленківське 

70. Глинське 

71. Миронівське 

72. Фастівське 

73. ПівденноПерещепинське* 

74. Бантишівське 

75. Березинське 

76. Пнівське 

77. Златопільське 

78. Богданівське 

79. Туріянське 

80. Ганнівське 

81. Коханівське 

82. Морозівське-1 

83. Морозівське-2 

84. Північно-Донбаське 

85. Комунарське* 

86. Біганське 

87. Ільницьке 

88. Коломийське 

89. Тростянецьке 

90. Слобода-Савицьке 

91. Новоселицьке 

92. Наславчинське 

93. Олександрівське 

94. Матроно-Трепівське 

95. МошоринеСвітлопільське 

96. КуцеволівськоСолонінське 

97. Красноармійське* 

98. Сєдовське* 

99. Краснодонське* 

100. Велике Раковецьке 

101. Новоселиця-Джурівське 

102. Северинське 

103. Рокосовське 

104. Мілієво-Іспаське 

105. Маловисківське 

106. Новомихайлівське 

107. Гаївсько-Веселівське 

108. Краснопільське 

109. Новоолександрівське 

110. Соколівське 

111. Ульянівське 

112. Верхнедніпровське 

113. Писарівське 

114. Єнакіївське* 

115. Володарське 

116. Горбське 

117. Новоселівське 

118. Криничуватське 

119. Шостаківське 

120. Морозівське 

121. Північно-Домотканське 

122. Широківське 

123. Верхньосурське 

124. Синельниківське 

125. Катеринівське 

126. Південно-Донбаське 

127. Шахта «Жданівська»* 

128. Палеологівське 

129. Балашівське 

130. Червоноярське 

131. Мар'янівське 

132. ПівденноДомотканське 

133. Самотканське 

134. Сурське 

135. Павлівське 

136. Придніпровське 

137. Первозванівське 

138. Зеленівське 

139. Весело-Тернівське 

140. Сурська Перспектива 

141. Вовчанське 

142. Південно-Домотканське 

143. Апостолівське 

144. Східно-Криворізьке 

145. Західно-Криворізьке 

146. Базавлуцьке 

147. Санжарівське 

148. Оріхівське-1 

149. Оріхівське-2 

150. Оріхівське-3 

151. Бешуйське 

*Родовища, шо не експлуатуються [11] 



50 
 

2.2 Донецький кам’яновугільний басейн.  

Донецький басейн є основною сировинною базою постачання 

енергетичного і технологічного палива в Україну та інші держави СНД. Басейн 

займає центральну частину так званого Великого Донбасу та охоплює площу 

поширення кам’яновугільних відкладів у межах великого Доно-Дніпровського 

прогину від р. Прип'ять на північному заході до м. Сальськ на південному 

сході. Площа сучасного Донбасу близько 60 тис. км2. Розташований басейн у 

межах Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Харківської областей 

України і Ростовської області Росії. Основна його частина (близько 

50 тис. км2) знаходиться на території України.  

Басейн уже понад 200 років посідає основне місце у вугільній 

промисловості України. 

Запаси кам'яного вугілля Донбасу становлять 92,4 % загальних запасів 

вугілля України. До Донецького басейну приурочене майже все коксівне 

вугілля (94,5 %) України та всі запаси антрациту. Основними споживачами 

донецького вугілля є коксохімічні заводи та електростанції. 

2.2.1. Геологічна характеристика басейну 

Донецький басейн є герцинською складчастою спорудою, приуроченою 

до Доно-Дніпровського грабена, глибина якого у центральній частині досягає 

15–22 км [11]. Грабен виповнений девонськими і кам'яновугільними 

відкладами, фундаментом для осадових порід слугують докембрійські 

утворення (рис. 2.2). Виходи докембрію на поверхню спостерігаються на 

півдні та південному заході басейну, в зоні зчленування Донбасу з 

приазовською частиною Українського щита. Представлені вони складно 

дислокованою товщею метаморфічних і магматичних порід, в основному 

гранітоїдного ряду. 

Відклади девону в Донбасі значно поширені, однак виходи його на 

поверхню відомі лише на півдні басейну. Девонські відклади тут представлені 

теригенними, карбонатними і вулканогенно-осадовими породами. 
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Відклади кам’яновугільної системи представлені всіма трьома відділами, 

які поділяють на яруси і світи. Розріз карбону тут повний і практично 

безперервний. Нижній відділ (турнейський, візейський, серпуховський яруси) 

поділено на 4 світи: С1
1, С1

2, С1
3, С1

4; середній відділ (башкирський і 

московський яруси) – на 8 світ: С2
0, С2

1, С2
2,С2

3, С2
4, С2

5, С2
6, С2

7; верхній відділ 

(касимівський і гжельський яруси) – на 3 світи: С3
1, С3

2, С3
3. Кожній світі 

присвоєна літера латинського алфавіту, що вказує її місце в розрізі. 

Відклади карбону в басейні вирізняються високим ступенем вивченості, 

представлені карбонатною, вугленосною та теригенною товщами. 

У вугленосній формації виділені два максимуми вугленакопичення: 

верхньовізейський та верхньобашкирсько-московський. Верхньовізейські 

відклади вугленосні тільки на південно-західному схилі Донецького басейну, 

до центра вугільні пласти та вапняки виклинюються. Відклади середнього 

карбону вугленосні по всій площі басейну та його схилів, відклади верхнього 

карбону характеризуються низькою вугленосністю і практично не містять 

пластів вугілля промислового значення. 

Для відкладів карбону характерні багаторазово повторювані цикли в 

осадонакопиченні, які містять численні пласти вугілля і вапняків. Загальна 

товщина кам’яновугільних відкладів збільшується з північного заходу на 

південний схід і від крайових частин до центра басейну, де вона досягає 18 км. 

 
Рис. 2.2. Геологічний розріз Донецького басейну [29]: 

1 – вапняки світ карбону; 2 – розривні порушення (насуви, скиди); 3 – 

відклади мезозою та кайнозою; 4 – кристалічні породи докембрію 

 

У результаті горотворних процесів кам’яновугільні відклади у Донбасі на 

значній площі підняті й утворюють так званий відкритий Донбас, де 

вугленосні породи перекриті лише четвертинними відкладами. До числа 
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закритих районів басейну належать північна частина Старобільсько-

Міллерівської монокліналі, західна і південно-західна його частини у зоні 

зчленування з ДДЗ, вугленосні відклади яких перекриті пермськими, 

тріасовими, юрськими, крейдовими, палеогеновими, неогеновими, 

четвертинними, в основному, теригенними породами. 

Пермська система представлена тільки нижнім відділом. Найповніші 

розрізи знаходяться в Бахмутській та Кальміус-Торецькій улоговинах. Вони 

представлені піщано-глинистими відкладами, доломітами, вапняками, 

ангідритами, пластами кам’яної солі і мають загальну товщину до 1,5–3,0 км. 

Тріасові відклади найбільш поширені на західних окраїнах Донбасу, де 

представлені чотирма світами нижнього, середнього і верхнього відділів 

загальною товщиною до 990 м. Вони незгідно залягають на розмитій поверхні 

палеозою, в літологічному плані характеризуються континентальними і 

лагунними строкатобарвними піщано-глинистими і слабовапняковистими 

породами. 

Юрські відклади представлені трьома відділами, поширені в межах 

північно-західної частини і, менше, на західній окраїні Донбасу, де незгідно 

залягають на тріасових або древніших утвореннях. Розріз складений 

морськими і континентальними піщано-глинистими відкладами з прошарками 

вапняків і бурого вугілля загальною товщиною до 630 м.  

Крейда представлена ніжнім і верхнім відділами, які повсюдно поширені 

в басейні, відсутні тільки в центральній частині. Складені піщано-глинистими 

відкладами, мергелями і крейдою загальною товщиною до 770 м, залягають 

незгідно на древніших утвореннях. 

Палеогенові відклади представлені кварцовими пісковиками, глинами і 

бурим вугіллям загальною товщиною до 250 м, відсутні лише в центральній 

частині Донбасу і досягають максимальної товщини на північно-західних 

окраїнах. 

Неогенові відклади поширені по всій території Донбасу крім його 

центральної частини. Представлені морськими і континентальними 
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відкладами, переважно складеними кварцовими пісками і глинами, мають 

загальну товщину до 65 м.  

Четвертинні відклади значно поширені й представлені полігенетичними 

субаеральними відкладами вододілів, схилів річкових долин і балок, 

субаквальними відкладами річкових долин і терас у вигляді суглинків, глин, 

супісків, пісків і мулів з домішкою уламкових порід. Їх товщина у середньому 

становить 20 м, зрідка досягає 30–40 м. 

 

2.2.2. Тектоніка 

 

У структурному відношенні Донбас є крупним, складнопобудованим 

синклінорієм, розміщеним між Воронезьким масивом на півночі та 

Українським щитом на півдні (рис. 2.3).  

У будові Складчастого Донбасу простежується певна зональність: 

центральна частина прогину представлена крупними лінійними складками – 

субширотні синкліналі Головна і Південна, симетрично розділені Головною 

антикліналлю; на півночі і півдні розміщені зони дрібної складчатості, які 

характеризуються значною складністю; на заході басейн замикається 

Кальміус-Торецькою і Бахмутською улоговинами, які є перехідними до 

Дніпровсько-Донецької западини. Платформний схил Українського щита 

представляє Новомосковсько-Петропавлівську, а Воронезького масиву – 

Старобільсько-Міллерівську монокліналі. 

Для Складчастого Донбасу серед розривних порушень найтиповіші згідні 

насуви (підкиди), які простягаються складною розгалуженою системою 

вздовж усього басейну. На його бортах широко розвинені скиди. 
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Рис 2.3. Схема структурно-тектонічного районування Складчастого 

Донбасу [61] 

 

2.2.3. Вугленосність 

 

Донецький басейн належить до типу паралічних з автохтонним 

осадонакопиченням, максимум якого припадає на серпуховський ярус 

нижнього карбону (світа С1
3) і середній карбон (світи С2

3, С2
7) У цих світах 

зосереджена переважна більшість вугільних пластів промислового значення. 

Загальна кількість вугільних пластів збільшується із заходу на схід, від 

периферії до центра басейну, що особливо чітко спостерігається для 

середнього карбону. У цьому ж напрямку зростає й кількість робочих 

вугільних пластів, що досягає свого максимуму в Центральному гірничо-

промисловому районі. У цілому по басейну налічується близько 330 вугільних 

пластів і прошарків, з яких близько 130 товщиною понад 0,45 м. Вугільні 

пласти робочої товщини приурочені головним чином до світ С2
3–С2

7 

середнього карбону та С1
3 нижнього. 

Товщина світи С1
3 становить 300–500 м. Загальна кількість вугільних 

пластів у світі досягає 60, з них товщину понад 0,45 м мають близько 29 
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пластів. Основні промислові запаси сконцентровані у восьми пластах 

товщиною 0,6–1,0 м. Сумарна товщина усіх пластів 8–15 м, з них робочих – 2–

9 м. Ці відклади вміщують близько 11 % загальнобасейнових запасів вугілля. 

Світа С2
0 практично не містить кондиційних вугільних пластів за 

винятком е9 на ділянці Рутченківська перспективна, де він досягає робочої 

товщини 0,6–0,9 м. 

Світа С2
1 також слабовугленосна. Кондиційної товщини досягають 

пласти f0
7, f0

5 у Лозівському геолого-промисловому районі (ГПР), f1 у 

Красноармійському ГПР і f0
6 – на півдні Донецько-Макіївського ГПР. 

Світа С2
2 найповніше представлена у західних і південних районах 

Донбасу. Промислової товщини досягають пласти g1 і g1
2 (0,7–1,5 м) у 

Лозівському й Красноармійському ГПР, g1
2 і g3 – у Центральному та g2 (0,8–

1,5 м) – у Донецько-Макіївському ГПР. 

Світа С2
3 має істотне промислове значення лише в Донецько-

Макіївському, Чистяково-Сніжнянському, Боково-Хрустальському і 

Довжано-Ровенецькому ГПР. У цій світі виявлено витримані вугільні пласти 

h7, h8, h10, h11, всі інші відносно витримані та невитримані. 

Світа С2
4 характеризується високою промисловою вугленосністю 

переважно у східних районах басейну. Вона вміщує лише два 

найвитриманіших пласти (і2
1 та і3), інші пласти відносно витримані й 

невитримані. 

Світа С2
5 вміщує робочі пласти вугілля в межах усього басейну. Найвища 

вугленосність світи спостерігається в його центральній частині. У східних 

районах основне значення мають пласти k 2, k 5, у західній – k5, k8. 

Hайвитриманішими за товщиною в окремих районах є 11 пластів: k1, k2, k2
1, k2

2, 

k3, k4
1, k5, k5

1, k7
1, k7

4, k8.  

Світа С2
6 має найвищу вугленосність у західних районах Донбасу, але 

втрачає своє значення на сході басейну, де залишається робочим лише один 

пласт. Витриманими за товщиною в межах окремих районів є 9 пластів: 11
1, 12, 

l2
1, l3, l4, l5, l6, l7, l8. 
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У світі С2
7 контури вугільних пластів з робочою товщиною локальні. На 

заході й у центральній частині басейну основне значення мають пласти т3, m4, 

m5, на сході – т8
1, т9, m9

1. 

Всього в середньому карбоні налічується 90 пластів, які досягають 

товщини 0,45 м, з них у 30 пластах сконцентровано понад 75 % усіх запасів 

вугілля середнього карбону. До найстійкіших пластів, які мають промислове 

значення, належать пласти h7, h8, k5, k5
1, k8, l3, l6. Вони зберігають робочу 

товщину на 60–80 % площі свого поширення. 

На сьогодні рентабельними для розробки є пласти товщиною понад 0,60–

0,70 м за пологого залягання і понад 0,50–0,60 м – за крутого. Ці товщини 

вважаються кондиційними при обліку балансових запасів і прогнозних 

ресурсів у надрах. Запаси у пластах товщиною меншою від кондиційних меж, 

але більшою за 0,45 м враховують як позабалансові. 

 

2.2.4. Гідрогеологічні умови 

 

Підземні води наявні в усіх відкладах, які формують Донецький басейн. 

Живлення водоносних горизонтів по всій площі басейну відбувається за 

рахунок інфільтрації атмосферних опадів та конденсації. Водоносні горизонти 

розвантажуються неподалік від ділянки живлення, вздовж глибоко врізаної 

гідрографічної мережі. 

Підземні води в кристалічних породах докембрію містяться в 

тріщинуватій зоні вивітрювання, дебіт свердловин складає близько 5 м3/год. 

Води девонських відкладів виходять на поверхню, як і води докембрію, за 

межами промислового Донбасу і тому вивчені слабко. 

Підземні води кам'яновугільних відкладів приурочені до товщі вапняків і 

доломітів турнейського й нижньовізейського віку у вигляді тріщино-

карстових вод, а також до вапняків і пісковиків усієї товщі карбону, що залягає 

вище, де вони належать до типу тріщино-пластових вод. Найбільші припливи 

з пересічених стовбурами шахт водоносних горизонтів в умовах 
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непорушеного залягання порід спостерігаються на невеликих глибинах; на 

глибинах 300–400 м припливи з окремих горизонтів зрідка перевищують 10–

15 м3/год. Підземні води карбону широко використовуються для 

водопостачання шахт, промислових підприємств і міст Донбасу. Дебіти 

окремих джерел і криниць коливаються від 1 до 50 м3/год, дебіти свердловин 

– від дуже малих величин до 100 м3/год і більше. 

У пермських відкладах водоносними є пісковики, вапняки, доломіти і 

гіпси. Дебіти джерел і свердловин становлять від 3 до 70 м3/год. Тріасові 

водоносні горизонти приурочені до піщано-гравійних відкладів, їх дебіт 

досягає 60 м3/год.  

Юрські води приурочені до пісків, пісковиків і вапняків, дебіт свердловин 

з яких сягає 70 м3/год.  

Крейдовими водоносними відкладами є піски, мергелі і крейда, дебіт з 

яких коливається від одиниць до 350 м3/год.  

У палеогенових відкладах водоносними є піски, пісковики, супіски, дебіт 

з яких за джерелами і свердловинами змінюється від 0,2 до 107 м3/год.  

Дебіт четвертинних водоносних пісків, супісків, іноді суглинків від 0,5 до 

55 м3/год. 

При проходці гірничих виробок припливи шахтних вод з окремих 

водоносних горизонтів не перевищують 20 м3/год. Найбільші припливи 

шахтних вод (до 1200 м3/год) отримано при перетині водоносних горизонтів 

пісковиків, інколи галечників. 

 

2.2.5 Якість вугілля 

 

За петрографічним складом вугілля Донбасу поділяють на кларенове і 

кларено-дюренове, шари яких різко змінюють один одного в розрізі [26]. 

У межах Донецького басейну поширене вугілля від бурого до антрацитів. 

Поклади найменш метаморфізованого бурого вугілля локалізовані в західній 

частині Петриківського району і на північному заході Старобільського 
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вугленосного району. Воно слабо вивчене і ще не розробляється. Марки цього 

вугілля, згідно з ДСТУ 3472-96, наведено в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 Марки вугілля України [37, 41] 

Марка Позначення 

Класифікаційний показник 

Середній 

показник 

відбиття 

вітриніту 

Ro, % 

Вихід 

летких 

речо- 

вин 

Vdaf, % 

Товщина 

пластич- 

ного шару 

Y, мм 

Індекс 

Рога 

RI,  

од. 

Теплота 

згоря- 

ння  

Qs
daf, 

МДж/кг 

Буре Б < 0,40 50–70 – – < 24,0*1 

Довгополу-

м’яне 
Д 040–0,60 35–50 < 6 – – 

Довгополу-

м’яне газове 
ДГ 0,50–0,80 35–48 6–9 – – 

Газове Г 0,50–1,00 33–46 10–16*2 – – 

Жирне Ж 0,85–1,20 28–36 17–38 – – 

Коксівне К 1,21–1,60 18–28 13–28 – – 

Піснене 

спікливе 
ПС 1,30–1,90 14–22 6–12 13–50 – 

Пісне П 1,60–2,59 8–18*3 < 6 < 13 35,2–36,5 

Антрацит А 2,60–5,60 < 8 – – < 35,2 

*1 Теплоту згоряння наведено в перерахунку на вологий беззольний стан (Qs
daf). 

*2 За значення показника відбиття вітриніту < 0,85 % і товщини пластичного шару > 

16 мм вугілля належить до марки Г. 

*3 За виходу летких речовин < 8 % і теплоти згоряння 35,2 МДж/кг і більше вугілля 

належить до марки П. 

 

Довгополум’яне вугілля (Д) широко розвинене на півночі, заході і 

південному заході басейну. Розробляється в Лисичанському, 

Червоноармійському, Донецько-Макіївському районах. Неосвоєними 
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промисловістю вугленосними районами з довгополум’яним вугіллям є 

Петриківський, Новомосковський, Лозівський і Старобільський. 

Газове вугілля (Г) значно поширене у Червоноармійському, 

Павлоградсько-Петропавлівському, Донецько-Макіївському, Південно-

Донбаському, Лисичанському, Луганському і Краснодонському ГПР. 

Цінне коксівне вугілля марок ГЖ, Ж, К, ПС залягає у вигляді порівняно 

вузької смуги завширшки 15–20 км між ділянками мало метаморфізованого 

вугілля (Д, ДГ, Г, ГЖ) і високо метаморфізованого вугілля – антрациту. Його 

поклади інтенсивно розробляються у Краснодонському, Алмазному, 

Центральному і Донецько-Макіївському ГПР. 

У південно-східній частині басейну (Чистяково-Сніжнянський, Боково-

Хрустальский, Довжансько-Ровенецький ГПР) поширені й інтенсивно 

розробляються антрацити. Між ділянками поширення антрацитів і коксівного 

вугілля знаходиться зона енергетичного пісного вугілля (П). 

Окрім марки, основними показниками, які визначають напрям 

використання вугілля у промисловості, є його зольність та сірчаність. Вугілля 

середнього карбону зазвичай має підвищену зольність (Ad = 12…18 %), вугілля 

нижнього карбону переважно малозольне (Ad < 8 %). У цілому по Донбасу воно 

здебільшого середньозольне (8–45 %). Більшість вугілля басейну середньо- і 

легкозбагачуване по золі. Значення теплоти згоряння горючої маси видобутого 

вугілля (Qs
daf) і нижчої теплоти згоряння палива в робочому стані (Qi

r) за 

марками наведено в таблиці 2.2. 

За вмістом сірки в середньому карбоні переважає середньосірчане 

вугілля (St
d = 2,5…3,5 %). Малосірчаного вугілля (St

d < 1,5 %) обмаль і 

поширене воно здебільшого у південно-західній частині басейну. На півночі 

більше середньо- та багато сірчаного (понад 3,5 %) вугілля. У нижньому 

карбоні переважає вугілля зі зниженим вмістом сірки (< 2,5 %).  

Низькометаморфізоване і коксівне вугілля басейну містить рідкісні й 

розсіяні елементи (германій, галій та ін.), у зв'язку з чим його слід розглядати 

як комплексну сировину. 
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Таблиця 2.2 – Теплота згоряння вугілля Донбасу за марками [42] 

Марка 

вугілля 

Qs
daf, 

МДж/кг 

(ккал/кг) 

Qi
r
, 

МДж/кг 

(ккал/кг) 

 

Марка 

вугілля 

Qs
daf, 

МДж/кг, 

(ккал/кг) 

Qi
r, 

МДж/кг, 

(ккал/кг) 

Д 
31,4–33,1 

(7500–7900) 

23,0 

(5500) 
К 

35,6–36,6 

(8500–8750) 

27,5 

(6500) 

Г 
33,1–35,4 

(7900–8450) 

25,7 

(6150) 
ПС 

35,7–36,6 

(8550–8750) 

27,3 

(6530) 

ГЖ 
33,4–34,1 

(8000–8400) 

26,4 

(6300) 
П 

35,4–36,6 

(8450–8750) 

27,5 

(6570) 

Ж 
35,0–36,4 

(8350–8700) 

26,7 

(6390) 
А 

33,5–35,4 

(8000–8450) 

26,6 

(6360) 

 

У малометаморфізованому енергетичному вугіллі Старобільського 

(Богданівське родовище), Петриківського, Новомосковського і Лозівського 

вугленосних районів встановлено підвищений вміст солей лужних металів 

(Na, К). Найбільше їх у вугіллі Новомосковського вугленосного району: у золі 

вугілля нижнього карбону вміст Na2O від часток до 16,2 %, середнього карбону 

– від 3,5 до 13,2 %. У перерахунку на сухе вугілля вміст Na2O перевищує 0,5 

% і в середньому становить 0,9 %. Спалювання “солоного” вугілля у крупних 

котлоагрегатах електростанцій призводить до їх зашлакування і корозії 

поверхонь нагріву котлів. 

 

2.2.6 Гірничо-геологічні умови 

 

Гірничо-геологічні умови розробки в основному складні, особливо на 

глибоких горизонтах. Донецький басейн характеризується значними 

глибинами розробки вугільних пластів, які в окремих шахтах досягають 1200–

1300 м. 

Ускладнювальними чинниками окрім тектонічної порушеності є 

газоносність, викидонебезпечність, геотермічні, гідрогеологічні умови та ін.  

Обводненість шахтних полів помірна. Середній приплив води до шахт 

становить 60–1000 м3/год. Окремі родовища характеризуються підвищеною 
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мінералізацією підземних вод (Богданівські ділянки в Старобільському ГПР, 

Успенівські ділянки в Лозівському ГПР та ін.). 

Температура гірських порід змінюється від 8,5 до 17,5 °С на горизонті 

± 0 м та від 25 до 52 °С на горизонті -1000 м. У значній частині шахт 

застосовують штучне охолодження повітря. Геотермічні умови змінюються не 

лише в межах значної площі басейну, а й у межах окремих геолого-

промислових районів. У цілому по басейну температури знижуються із заходу 

на схід і від центра на північ та південь, до схилів Воронезького масиву й 

Українського щита. Крім того, температура закономірно зростає від 

синкліналей до склепінь антикліналей і на ділянках із підвищеною 

вугленасиченістю. 

Всі пласти (за винятком суперантрацитів) газоносні, починаючи з 

глибин 150–500 м (нижче від зони газового вивітрювання), окрім того вміст 

вуглеводневих газів у вугіллі настільки великий, що їх можна розглядати як 

велике газове родовище зі специфічними умовами розподілу газів. За останіми 

оцінками геологічні запаси вуглеводневих газів, що містяться у вугільних 

пластах і пропластках, перевищують 2,5 трлн м3. Гірничо-геологічні умови 

розробки вугілля Донецького вугільного басейну  важаються складними, у 

95 % шахти регіону є – газовими, 70 % – небезпечні щодо вибухів вугільного 

пилу, 45 % – щодо газодинамічних явищ, 30 % – щодо самозаймання вугілля. 

 

2.2.7 Запаси вугілля і ступінь їх промислового освоєння 

 

Балансові запаси кам'яного вугілля оцінені здебільшого максимальної 

глибини 1200–1400 м. У Центральному геолого-промисловому районі по 

багатьох ділянках запаси підраховано до глибини 1700 м, у Донецько-

Макіївському – до 1600 м. 

Прогнозні ресурси кам'яного вугілля у басейні оцінено до глибини 

1800 м (Донецька область) та 2000 м (Луганська область). 
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Вивченість басейну нерівномірна. Найбільш вивчені як за площею, так і 

глибиною (до 1000–1500 м) райони з розвиненою вугільною промисловістю. 

Менш вивчені окраїни басейну (Старобільський, Лозівський, Петриківський, 

Новомосковський вугленосні райони) та площі з низькою вугленосністю 

(Амвросіївська, північно-західні окраїни).  

Донбас за кількістю балансових запасів вугілля посідає шосте місце 

серед чотирнадцяти найбільших кам'яновугільних басейнів світу. 

Балансові запаси вугілля (категорій А+В+С1+С2) української частини 

басейну становлять 52,2 млрд т (93,0 % таких запасів України), з яких 

коксівного вугілля 16,3 млрд т (31,2 %), антрацитів – 7,6 млрд т (14,6 %). 

У басейні (станом на 01.01.2012) видобували кам'яне вугілля 130 

великих шахт, із них 59 шахт – коксівне вугілля і 43 – антрацити. Ще 9 шахт у 

2011 р. вугілля не видобували. Загальна кількість діючих (великих) шахт – 139. 

Шахтний фонд представлений переважно шахтами з виробничою 

потужністю до 600 тис. т вугілля за рік. У басейні таких 76. Виробничу 

потужність 600–1200 тис. т/рік мають 37 шахт, понад 1200 тис. т/рік – 19 шахт. 

Розробка вугілля в Донбасі здійснюється в широкому діапазоні глибин: 

від поверхні до понад 1200 м. Найінтенсивніше експлуатуються горизонти в 

інтервалі глибин 300–900 м, де видобуток вугілля становить 56,3 % 

загальнобасейнового, а кількість задіяних шахт – 79 (зі 139), тобто 56,8 % 

кількості діючих шахт басейну. 

Видобуток вугілля в Донбасі до глибини 300 м здійснюють 11 шахт (8,5 

% кількості діючих шахт басейну), він становить 6,3 % загальнобасейнового 

видобутку. Запаси діючих шахт до глибини 300 м обмежені, бо верхні 

горизонти значною мірою вже видобуті (погашені). 

Інтенсивно розвивається фронт гірничих робіт на глибині 900–1200 м, де 

працює 30 шахт (23,3 % кількості діючих шахт басейну), видобуток їх 

становить 25,2 % загальнобасейнового. 

На глибині понад 1200 м працює 9 шахт: ім. О.Ф. Засядька (1420 м), 

ім. В.М. Бажанова (1395 м), ім. О.О. Скочинського (1338 м), «Шахтарська-
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Глибока» (1386 м), «Прогрес» (1300 м), ім. Я.М. Свердлова (1300 м), 

«Путилівська» (1240 м), «Щегловська Глибока» (1238 м), ім. М.І. Калініна 

(1322 м), «Прогрес» (1237 м), ім. М.І. Калініна (1217 м).  

Розробка вугілля на глибині ускладнена температурним режимом у 

гірничих виробках. Температурні умови розробки вугілля на глибині понад 

500 м (на 60 % шахт) перевищують санітарні норми (+25…+26 °С). На шахті 

ім. О.О. Скочинського температура порід на глибині 1200 м досягає +48 °С, а 

повітря у вибоях +34 °С. 

У 2016 році в басейні діяло 249 нетипових гірничих підприємств 

приватної форми власності, з них у 2011 р. вугілля видобували лише 102 

підприємства (41,0 % загальної їх кількості – 3,518 млн т, або 5,9 % 

загальнобасейнового). 

Виробнича товщина нетипових підприємств мала (кілька тисяч тон 

вугілля за рік), дуже зрідка – 50–100 тис. т/рік. 

Майже половина видобутого в басейні вугілля представлена коксівним 

(42,4 %). Видобуток антрациту становить 27,6 % загальнобасейнового. 

У басейні в 2011 р. видобуто 79,082 млн т вугілля (за даними 

Держкомстату України), або 96,8 % видобутку кам'яного вугілля в Україні 

(табл. 2.3). У 2011 р. видобуток збільшився на 7,054 млн т (або на 8,9 %) 

порівняно з 2010 р. (72,028 млн т). 
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Таблиця 2.3 – Запаси, ресурси та видобуток вугілля у Донбасі за марками (на 01.01.2012), млн т [20] 

Вугілля 

Всього 

запасів, 

ресурсів 

Запаси згідно з Державним балансом 

Ресурси 

Видобуток у 2011 р. 

за даними 

Держком- 

стату 

України 

за марк-

шейдер-

ськими 

вимірами 

разом балансові позабалан-

сові 

А+В+С1 С2 

Всього 100 514,6 68 798,6 41 222,3 10 943,2 16 633,1 31 716,0 79,082 52,908 

Кам’яне вугілля 98 608,0 68 176,1 40 935,6 10 943,2 16 297,3 30 431,9 79,082 52,908 

коксівне 24 323,0 21 143,6 12 222,2 4062,2 4859,2 3179,4 – 22,416 

антрацити 13 703,0 10 754,4 6142,2 1440,7 3171,5 2948,6 – 14,617 
Буре вугілля 1906,6 622,5 286,7 – 335,8 1284,1 – – 

Б 1906,6 622,5 286,7 – 335,8 1284,1 – – 

Д 18 508,7 18 508,7 13 000,6 2825,1 2683,0 – – 0,201 

ДГ 11 607,5 11 607,5 6512,1 2073,9 3021,5 – – 9,366 

в тому числі ДГ кокс 3232,6 3232,6 1596,4 830,1 806,1 – – 4,656 

Г 13 919,9 13 919,9 7497,8 2565,0 3857,1 – – 9,443 

в тому числі Г кокс 9523,7 9523,7 5305,3 1780,0 2438,4 – – 5,513 

Ж 3999,4 3999,4 2371,0 753,5 874,9 – – 5,760 

в тому числі Ж кокс 3376,4 3376,4 2062,8 645,1 668,5 – – 5,737 

К 2731,0 2731,0 1809,3 381,0 540,7 – – 5,588 

в тому числі К кокс 2601,7 2601,7 1760,1 364,4 477,2 – – 5,517 

ПС 1730,0 1730,0 1016,5 311,5 402,0 – – 0,992 

в тому числі ПС кокс 1545,6 1545,6 942,4 291,9 311,3  – 0,958 

П 4900,4 4900,4 2586,1 591,2 1723,1 – – 6,795 

в тому числі П кокс 863,5 863,5 555,2 150,6 157,7 – – 0,035 

ОВ 24,6 24,6 – 1,3 23,3 – – 0,146 

А 13 703,0 10 754,4 6142,2 1440,7 3171,5 2948,6 – 14,617 



Будівництво двох шахт («Добропільська Капітальна», «Центральна Нова») 

розпочато до 2001 р., згідно з Програмою «Українське вугілля». В подальшому 

будівництво шахт законсервовано через відсутність державного фінансування. 

Резервний фонд (група «а») детально розвіданих ділянок для будівництва 

типових шахт у Донецькому басейні становить 46 ділянок з виробничою 

потужністю 91,3 млн т/рік, у тому числі з коксівним вугіллям – 21 ділянка 

загальною виробничою потужністю 34,9 млн т; з антрацитами – 9 ділянок 

потужністю 16,2 млн т. 

Резерв групи «б» (для реконструкції діючих шахт) включає 61 ділянку, 

серед яких 21 –  з  коксівним вугіллям, 24 – з антрацитами. 

Запаси вугілля об'єктів вищезазначених груп підготовлені до 

промислового освоєння. 

У групі ділянок, що розвідуються, враховано 10 ділянок які обліковані 

згідно зі спеціальними дозволами на геологічне вивчення надр, у тому числі й 

дослідно-промислову розробку, серед яких 2 – з коксівним вугіллям та 6 – з 

антрацитами. 

Резервний фонд запасів вугілля, що є перспективними для проведення 

геологорозвідувальних робіт з метою підготовки їх подальшого промислового 

освоєння, представлений 153 об'єктами. 

133 об’єкти об’єднані в групу «вільні ділянки поблизу діючих шахт». Це 

об’єкти з невеликою кількістю запасів, що зосереджені переважно в ізольованих 

блоках, із низьким ступенем розвіданості, що не мають промислового значення 

для освоєння потужним підприємством, окрім нетипових гірничих підприємств. 

121 шахту з невідпрацьованими запасами, які не списані з різних причин, 

закрито. В басейні відбувалось масове закриття діючих шахт, з 2007 по 2012 рр. 

закриття діючих шахт почало скорочуватись. 

 

2.2.8 Геолого-промислова характеристика басейну 

 

За геолого-промисловими особливостями в межах української частини 

басейну виділено 5 вугленосних і 16 геолого-промислових районів (рис. 2.4). До 

вугленосних віднесено ті райони, які ще не освоюються промисловістю. 
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Винятком є Старобільський і Лозівський райони, які віднесено до ГРР, оскільки 

на їх територіях детально розвідані й передані до промислового освоєння 7 

ділянок для будівництва нових шахт (резерв групи «а»). 

Як правило, райони приурочені до крупних структурних одиниць або до 

груп дрібних структур. На крупних структурах межі між районами проводять 

умовно, з урахуванням адміністративних, виробничих, історичних та інших 

особливостей. Однак крупні райони виділені по площах, пов’язаних спільністю 

геологічних умов. 

 

 
Рис. 2.4. Схема розміщення геолого-промислових і вугленосних районів у 

Донецькому басейні [11]: 

1 – Петриківський; 2 – Новомосковський; 3 – Лозівський; 4 – Павлоградсько-

Петропавлівський; 5 – Червоноармійський; 6 – Південнодонбаський; 7 – Донецько-

Макіївський; 8 – Центральний; 9 – Чистяково-Сніжнянський; 10 – Амвросіївський, 11 – 

північно-західні окраїни Донбасу; 12 – Лисичанський; 13 – Мар’ївський; 14 – Алмазний; 15 – 

Селезнівський; 16 – Луганський; 17 – Оріхівський; 18 – Боково-Хрустальський; 19 – 

Довжансько-Ровенецький; 20 – Краснодонський; 21 – Старобільський 

 

У межах Дніпропетровської та Харківської областей виділено 4 райони: 

Петриківський, Новомосковський, Лозівський та Павлоградсько-

Петропавлівський, які об’єднані загальною назвою Західний Донбас. Його 

вугленосність пов’язана з відкладами нижнього і середнього карбону, в яких 
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встановлено 158 вугільних пластів і прошарків, з них 44 вугільні пласти робочої 

товщини. Пласти в основному тонкі, товщиною до 1,5 м, інколи досягають 2,0–

2,6 м. Марочний склад вугілля змінюється від бурих до газових.  

Червоноармійський ГПР знаходиться в західній частині Донецької області. 

Продуктивні відклади приурочені до світ усіх трьох відділів карбону, вугільні 

пласти робочої товщини трапляються в світах С1
3 і С1

4. Вугільні пласти 

переважно не витримані, мають просту будову, товщина 0,7–0,9 м, рідше 

досягають 4 м. 

Південнодонбаський ГПР приурочений до смуги поширення 

нижньокам’яновугільних відкладів на південно-західній окраїні басейну. 

Продуктивні відклади пов’язані зі світами нижнього карбону (С1
3, С1

4), які 

містять до 119 вугільних пластів і пропластків, із них 35 пластів товщиною 0,45 

м і більше. Всі робочі пласти тонкі, із середньою товщиною 0,8 м, іноді 

досягають 2 м і більше. 

Донецько-Макіївський ГПР є одним із найстаріших в басейні, його площа 

становить 3170 км2. Продуктивні відклади приурочені до світ середнього (С2
1–

С2
7) та частково верхнього (С3

1) карбону, що містять 147 вугільних пластів і 

пропластків, із них 53 досягають робочої товщини. Будова пластів переважно 

складна. Товщина вугільних пластів від 0,45 до 1,60 м, іноді 3,0 м. 

Центральний ГПР також належить до найстаріших районів Донбасу, має 

площу близько 700 км2. Продуктивними є відклади світ середнього С2
3–С2

7 та 

верхнього С3
1 карбону, містять 102 пласти і пропластки вугілля, з яких 53 мають 

робочу товщину. Будова пластів переважно 2–3-пачкова, рідше – проста. 

Вугільні пласти в основному тонкі, їх товщина 0,5–0,8 м, інколи – 1,5–2,0 м. 

Чистяково-Сніжнянський ГПР розміщений на сході Донецької області, 

його загальна площа 830 км2. У кам’яновугільних відкладах світ С2
2–С2

7 і С3
1 

виявлено 131 вугільний пласт, з яких 33 мають робочу товщину. Пласти 

переважно складної 2–3-пачкової будови, рідше – простої. В основному вугільні 

пласти тонкі, середньою товщиною 0,7–1,0 м, іноді – 3,25 м.  

Амвросіївський ГПР знаходиться на південній окраїні Донецького басейну. 

Його вугленосність невисока, можлива промислова вугленосність належить до 
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світ нижнього (С1
4) і середнього (С2

0, С2
1, С2

2) карбону. Всі пласти невитримані, 

будова їх переважно складна, багатопачкова. Все вугілля району належить до 

антрацитів. 

Північно-західні окраїни Донбасу займають площу близько 9000 км2, 

охоплюють Харківську та Донецьку області. Вугленосні відклади середнього 

карбону на доступних глибинах виявлені тільки на площі Петрівського склепіння 

(промисловий пласт С2
5 товщина 0,60–2,69 м) та склепінній частині 

Дружківсько-Костянтинівської площі (пласти С2
7–С2

6 товщиною 0,49–0,60 м).  

Старобільський ГПР розміщений на півночі Луганської області, займає 

площу 10 500 км2. Вугленосні відклади району містять 59 вугільних пластів і 

пропластків, промислова вугленосність пов’язана з відкладами світ середнього 

С2
3–С2

7 карбону. Будова пластів переважно проста, інколи складна, пласти 

здебільшого тонкі, іноді їх товщина перевищує 3 м. 

Лисичанський ГПР знаходиться в північно-західній частині Луганської 

області, займає площу близько 500 км2. Продуктивні відклади приурочені до світ 

середнього карбону (С2
3–С2

7), які містять 81 вугільний пласт і пропласток, з них 

22 пласти досягають робочої товщини. Жоден із пластів не має витриманої 

товщини, будова їх переважно проста, іноді буває складною. 

Мар’ївський ГПР займає західну частину Луганської області, має площу 

близько 500 км2. Продуктивні відклади приурочені до світ середнього карбону 

(С2
3–С2

7), що містять 139 пластів і пропластків вугілля, з яких тільки 32 мають 

робочу товщину. Будова пластів переважно проста, деяких – двопачкова, вони 

здебільшого тонкі, зрідка досягають товщини 2,0–2,5 м. 

Алмазний ГПР розміщений на заході Луганської області на площі 760 км2. 

Промислова вугленосність приурочена до світ середнього С2
3–С2

7 карбону, що 

містять 153 вугільні пласти, з яких 47 досягають робочої товщини. Всі пласти 

переважно тонкі, товщиною не більш як 1,0 м. 

Селезнівський ГПР розміщений в центральній частині Донбасу, має площу 

1040 км2. Продуктивними є відклади середнього карбону (С2
3–С2

7), представлені 

209 вугільними пластами, в тому числі 45 пластами робочої товщини. Всі вони 

не витримані за товщиною, переважно тонкі (0,5–1,3 м), іноді до 2,0 м. 
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Луганський ГПР займає центральну частину Луганської області. 

Продуктивними є відклади середнього (С2
3–С2

7) і частково верхнього (С3
1) 

карбону. Тут відомо 69 вугільних пластів товщиною 0,3 м і більше, робочої 

товщини досягають 28 пластів. 

Оріхівський ГПР знаходиться в центральній частині Луганської області. 

Промислова вугленосність пов’язана з відкладами світи С2
3, в якій виявлено 

пласти товщиною 0,25–1,20 м. 

Боково-Хрустальський ГПР займає південний захід Луганської області, 

має площу 1056 км2. Це один із найстаріших промислово освоєних районів. 

Продуктивні відклади приурочені до світ середнього карбону (С2
1–С2

7), що 

містять до 200 вугільних пластів, з яких тільки 35 мають промислове значення. 

Вугільні пласти тонкі (0,5–1,5 м), іноді до 2,86 м. 

Довжансько-Ровенецький ГПР розміщений на південному сході 

Луганської області, має площу 1600 км2. Промислова вугленосність приурочена 

до світ середнього карбону (С2
2–С2

7), містить 164 вугільні пласти з яких 47 

досягають робочої товщини. Всі пласти переважно тонкі (товщиною 0,60–1,55 

м), інколи до 2,9 м. 

Краснодонський ГПР займає східну частину Луганської області, має площу 

1254 км2. Промислова вугленосність приурочена до світ середнього карбону С2
3–

С2
7, містить 72 вугільні пласти з яких 27 досягають робочої товщини. Всі пласти 

переважно простої будови, товщиною 0,5–0,6 м, інколи – 2–3 м. 
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2.2.9. Геологічна позиція родовищ вугілля з незначними запасами 
 

Об’єктами даного дослідження є вугільні родовища з незначними запасами 

які розповсюджені в межах Донецького кам’яновугільного басейну. 

Стрімкий розвиток будівництва нетипових шахт і експлуатації родовищ з 

незначними запасами зазнав на початку 2000-х рр. після спрощення процедури 

отримання спеціальних дозволів. 

Основна маса запасів, які розробляються нетиповими шахтами і 

копанками, пов’язані із близьким розташуванням вугільних пластів до денної 

поверхні. Виходи вугільних пластів на ерозійну поверхню карбону відмічаються 

у межах всього Донецького басейну, за виключенням території, яка відноситься 

до так званого західного Донбасу, де утворення карбону перекриті значною 

товщею мезокайнозойських утворень.  

Під загальною назвою Західний Донбас (Дніпропетровська та Харківська 

області) об’єднані 4-ри геолого-промислових райони: Петриківський, 

Новомосковський, Лозівський та Павлоградсько-Петропавлівський. 

В межах Донецької області таких підприємств – нетипових шахт – 

налічується 100  сумарною потужністю видобутку 5412 тис. т на рік, з них 10 

нетипових шахт можуть розробляти запаси коксівного вугілля, 67 шахт 

представлені запасами антрациту. 

В межах Луганської області налічується 232 нетипові гірничі підприємства 

приватної форми власності, що розробляють незначні за кількістю родовища 

вугілля. Сумарна потужність нетипових шахт складає 5337 тис. т /рік, з них 24 

шахти можуть експлуатувати запаси коксівного вугілля а 169 шахт запаси 

антрациту. 

У зв’язку з тим, що на сході нашої країни з 2014 року почались бойові дії  

(зона проведення антитерористичної операції (АТО), а пізніше операції 

об’єднаних сил (ООС)) які охопили значну частину Донбасу і істотно 

розбалансували його економіку, була виконана вибірка об’єктів, які оцінювались 

у період 2009-2011 роки і в експертизі матеріалів геолого-економічної оцінки 

яких автор даної  роботи брав особисту участь [150-200]. 
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З проведеної виробки найбільшого представництва мають шахтоділянки, 

розташовані у Боково-Хрустальському геолого-промисловому районі 

Луганської області. Запаси незначних за кількістю родовищ вугілля в основному 

приурочені до північного так і до південного крил Боково-Хрустальської 

синкліналі.  Вугільні пласти зазначених шахт приурочені до світ середнього 

карбону (С2
1–С2

7). Вугільні пласти, що розробляють шахти, є переважно тонкими 

з максимальною корисною товщиною пласта – 1,34 м, середньою – 0,71 м. Все 

вугілля, яке було включено у вибірку, представлене антрацитом [150, 162, 170-

171, 1176, 179, 181, 123, 125, 186, 190, 192, 197]. 

Друга значна група родовищ вугілля з незначними запасами розташована 

в межах Довжано-Ровенецького геолого-промислового району Луганської 

області. Запаси шахтоділянок приурочені до південного і північного крил 

Довжанської синкліналі. Вугільні пластів зазначених шахт приурочені до світ 

середнього карбону (С2
3–С2

7). Вугільні пласти, які розробляють шахти цього 

геолого-промислового району, мають максимальну корисною товщину 1,57 м, 

середню 0,77 м. Все вугілля шахтоділянок відноситься до антрациту [153, 158, 

163, 174, 175, 182, 189] . 

Значна кількість родовищ з незначними запасами з вибірки розташована в 

Краснодонському геолого-промисловому районі Луганської області. Запаси 

шахтоділянок приурочена до Чащеватської синкліналі та Ізварінської 

антикліналі. Вугільні пласти зазначених шахт приурочені до світ середнього 

карбону С2
3–С2

5. Вугільні пласти, які розробляють шахти цього геолого-

промислового району, є переважно тонкими з максимальною товщиною 1,74 м, 

середньою корисною товщиною 0,99 м. Вугілля шахтоділянок відноситься до 

марок: антрацит (А) та пісне (П) [152, 154, 198] . 

Луганський геолого-промисловий район у вибірці представлений 7- 

шахтоділянками, розташованими в Лутугінському та Антрацитівському районах 

Луганської області. Вугільні пласти приурочені до Білянської синкліналі, 

Родаково-Черкаської улоговини та до північного крила Боково-Хрустальської 

синкліналі. Вугільні пласти відносяться до  середнього карбону С2
3–С2

6. Вугільні 

пласти, які розробляють шахти цього геолого-промислового району, є переважно 
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тонкими з максимальною корисною товщиною 1,25 м, середньою 0,79 м. Вугілля 

шахтоділянок відноситься до марок: антрацит (А),  газового коксівного (Г кокс) 

та коксівного (К) [157, 172, 173]. 

Алмазний геолого-промисловий район у вибірці представлений шахтами, 

розташованими у Перевальському та Слов’яносербському районах Луганської 

області. Запаси шахтоділянок приурочені до Анненської, Родаківської та 

Криничанської синкліналей. Вугільні пласти відносяться до середнього карбону 

С2
3–С2

6. Вугільні пласти, які розробляють шахти цього геолого-промислового 

району, мають максимальну корисну товщину 1,25 м, середню – 0,68 м. Вугілля 

відноситься до марок: антрацит (А), пісне (П), коксівне (К), жирне (Ж) [149, 167, 

177, 191, 196]. 

Мар’ївський ГПР займає західну частину Луганської області, 

шахтоділянки приурочені до Криничанської синкліналі та північного крила 

Голубовсько-Маріївської синкліналі. Пласт виділений у середньому відділі 

карбону С2
3 з максимальною корисною товщиною 1,18  м та середнім значенням 

товщини 0,66 м. Вугілля представлене маркою Ж (жирне) [118, 184]. 

Донецько-Макіївський ГРП представлений у вибірці шахтоділянкою, 

приуроченою до південно-східної частини південного крила Кальміус-Торецької 

улоговини. Пласт виділений у середньому відділі карбону С2
6 з максимальною 

корисною товщиною 1,05 м та середнім значенням 0,93 м. Вугілля представлене 

маркою Ж (жирне) [187]. 

В Оріхівському ГРП розташована одна шахта із вибірки, яка приурочена 

до південної частини Оріхівської синкліналі. Пласт виділений у середньому 

відділі карбону С2
3 з максимальною корисною товщиною 1,05 м та середнім 

значенням 0,73 м. Вугілля представлене антрацитом [193]. 

У межах Селезнівського ГПР у вибірку увійшли чотири шахти, 

розташовані в Перевальському районі Луганської області. Вугільні пласти 

відносяться до середнього карбону С2
3 з максимальною корисною товщиною 

1,15 м, з середніми значеннями 0,8 м. Вугілля представлено антрацитом [151, 

159, 164]. 
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Чистяківсько-Сніжанський ГГРП представлений шахтами, розташованими 

в Амвросівському та Шахтарському районах Донецької області. Шахтоділянки 

приурочені до Східно-Іловайської, Чистяківської та Чистяківсько-Сніжнянської 

синкліналі. Вугільні пласти відносяться до середнього карбону С2
3–С2

6. Вугільні 

пласти мають максимальну корисну товщину 1,15 м з середнім значенням 0,78 м. 

Вугілля представлене антрацитом та пісним вугіллям [156, 160, 165, 166, 188]. 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПІДРАХУНКУ І 

КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 

3.1 Методи та параметри кондицій для підрахунку запасів вугільних 

родовищ 

В Україні геолого-економічна оцінка здійснюється на підставі Класифікації 

запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, яка затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України № 432 від 05.05.1997 р. [52]. Принципи 

розподілу запасів і ресурсів корисних копалин на облікові групи, які прийняті у 

вітчизняній Класифікації, гармонізуються з Міжнародною рамковою 

класифікацією запасів і ресурсів твердих горючих і мінеральних корисних копалин 

(РКООН), розробленою Спеціальною Групою Експертів Комітету з усталеної 

енергетики Європейської Економічної Комісії Організації Об'єднаних Націй. 

Особливості економічного аналізу та геолого-економічної оцінки вугільних 

родовищ України викладені у багатьох працях сучасних та закордоних дослідників 

[13, 19-22 48-49, 69-72, 79, 88-89] спираючись на досвід яких розроблені нормативні 

документи [46, 85-86] що дають змогу обєктивно на належному рівні визначити 

промислову ціність родовищ. 

Згідно вимог [46] підрахунок запасів здійснюється відповідно до 

встановлених кондицій, обґрунтування яких проводиться на підставі 

багатоваріантних техніко-економічних розрахунків за умови найбільш повного і 

раціонального  використання запасів вугілля, супутніх корисних копалин і 

компонентів, відходів гірничого виробництва та збереження навколишнього 

середовища. Запаси підраховуються по окремих підрахункових блоках і 

відносяться до визначених облікових груп і класів відповідно до рівня їх 

промислового значення, ступеня техніко-економічного та геологічного 

вивчення, а також поділяються за марками.  

Вихідні параметри для підрахунку розвіданих запасів визначаються на 

підставі даних опробування, геологічної документації гірничих виробок і керна  

свердловин, інтерпретації геофізичних досліджень у свердловинах і вимірів при 
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бурінні, а також безпосередніх розрахунків параметрів вугільних пластів за 

геофізичними даними.  

Загальні та експлуатаційні втрати [12] запасів визначаються на підставі  

орієнтовних або нормативних розрахунків або приймаються на рівні  фактичних 

втрат на родовищах (ділянках), що приймаються як аналоги.  

Підрахунок запасів здійснюється в межах установлених кондиційних  

контурів вугільних пластів,  що  визначаються на підставі даних опробування та 

геологічної документації свердловин та гірничих виробок.  

Побудову кондиційних контурів вугільних пластів належить здійснювати   

послідовно: спочатку в розвідувальних пластоперетинах за товщиною, потім у 

розвідувальних розрізах (профілях) і, нарешті, - у площині пласта (між 

розвідувальними профілями).  

У кожному розвідувальному перетині вугільного пласта належить 

визначити його загальну і корисну товщину. До загальної товщини пласта слід 

включати  товщини  всіх вугільних пачок (шарів), а також товщини внутрішніх і 

зовнішніх прошарків пустих та вуглистих порід, що неминуче залучаються 

згідно з встановленими кондиціями до видобутку разом із вугіллям. 

До корисної товщини належить включати тільки суму товщин усіх 

вугільних пачок. 

Зольність вугільного пласта в кожному перетині належить розраховувати 

на його загальну товщину з урахуванням засмічення внутрішніми і зовнішніми 

породними прошарками, що залучаються до видобутку, а також власної 

"материнської" зольності вугільних пачок. 

Для побудови кондиційних контурів вугільних пластів у розвідувальних 

профілях належить широко використовувати літолого-стратиграфічні та інші 

методи кореляції вугільних пластів і окремих вугільних пачок, що є об'єктами 

селективної розробки.  

На підрахункових гіпсометричних планах оконтурювання ділянок 

вугільних пластів, складених балансовими або позабалансовими запасами, 

здійснюється шляхом проведення ізоліній кондиційних значень загальної 
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товщини та зольності пласта.  У межах загальних контурів кондиційних пластів 

виділяються блоки, що відрізняються за геологічною будовою та ступенем 

розвіданості. Підрахунок запасів у кожному такому  блоці належить проводити 

окремо.  

Позабалансові запаси підраховуються і обліковуються, якщо є можливість 

їхнього окремого видобутку чи збереження на місці залягання для 

відпрацювання в майбутньому.  

Можливість самостійної відробки однієї із вугільних пачок розщепленого  

пласта або зближених робочих вугільних пачок, які мають товщини, що 

задовольняють кондиційні вимоги, належить визначати, виходячи із 

структурних, текстурних і фізико-механічних властивостей породних шарів, що 

їх поділяють, та їхньої стійкості. Головним фактором при визначенні величини 

товщин розділяючого прошарку для окремої (самостійної) відробки частини 

пластів є досвід відпрацювання таких пластів на конкретному родовищі (ділянці) 

або суміжних площах. 

Запаси обох зближених або розщеплених робочих пластів слід оцінювати 

та підраховувати лише на тій площі родовища (ділянки), на якій кожний з пластів 

(вугільних пачок) може відроблятися самостійно. У всіх інших випадках до 

балансових слід відносити запаси по одному пласту (вугільній пачці), виймання 

якого найбільш доцільне. 

Для вугілля, що відноситься до коксівного, належить проводити 

розрахунок середнього вмісту сірки на прийняту до підрахунку товщину пластів 

з метою визначення можливої належності їх до особливо цінного вугілля.  

Для кожного пласта, за даними окремих визначень, визначається середнє  

значення (з округленням до 0,01) уявної густини, яке відповідає середнім для 

пласта значенням масової долі робочої вологи і зольності вугілля (а за 

необхідністю - масової долі сірки). 

Загальну площу підрахунку запасів з кожного пласта в межах контурів 

балансових та позабалансових запасів належить розбивати на підрахункові 

блоки. 
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На родовищах вугілля, що розробляються, належить проводити 

співставлення даних розвідки і розробки з метою порівняльної оцінки ступеня їх 

ідентичності, виявлення причин розходження і вживання заходів для їх 

усунення. За результатами співставлення уточнюються раніше підраховані 

запаси, вносяться корективи в методику розвідки і підрахунку запасів вугільного  

родовища або розробляються заходи, спрямовані на підвищення достовірності 

даних, отриманих при його розвідці і розробці, вдосконалення технології 

видобутку і переробки сировини, а також геолого-маркшейдерського 

обслуговування гірничого  підприємства. 

Співставлення даних розвідки і розробки, визначення обсягу робіт із 

співставлення та аналізу причин їх розходження належить проводити спільно 

організаціями, які розвідують і розробляють вугільне родовище (ділянку).  

Основними параметрами кондицій для підрахунку балансових запасів 

вугілля є наступні [86]: 

– мінімальна товщина пласта простої і складної будови (за сумою 

вугільних пачок і внутрішніх породних прошарків та нестійких вуглистих порід 

покрівлі і підошви) – як правило, використовують значення 0,60 м;  

 – максимальна зольність вугілля по пласту з урахуванням засмічення 

внутрішньопластовими породними прошарками і нестійкими вуглистими 

породами покрівлі та підошви пласта; 

– мінімальна товщина розділяючого породного прошарку для 

селективного підрахунку запасів вугільних пачок робочого пласта, мінімальна 

товщина пласта простої та складної будови – як правило, використовують 

значення 0,45 м; 

- ширина зони непідрахунку запасів уздовж розривних тектонічних 

порушень: 30 м – для порушень з амплітудою 1–10 м; 50 м – для порушень з 

амплітудою 11–100 м; 100 м – для порушень з амплітудою понад 100 м; 

- глибина підрахунку запасів. 
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3.2. Оцінка запасів і ресурсів у вітчизняній та міжнародній практиці 

геолого-економічної оцінки для родовищ вугілля 

Класифікаційні ознаки вітчизняної Класифікації, яка успадкувала визначення 

категорій запасів і ресурсів СРСР [7-9], і система JORC (що була прийнята за 

основу у міжнародних стандартах звітності про запаси CRIRSCO), мають спільні 

риси і відмінності у практичному застосуванні. У класифікаціях 

використовуються загальні принципи оцінки родовищ, які припускають збір та 

оцінку геологічних даних, визначення геометрії рудного тіла, підрахунок 

ресурсів і придатних до видобутку запасів, з одночасною перевіркою 

достовірності отримуваних даних. 

Міжнародні системи оцінки запасів родовищ, такі як CRIRSCO, більш 

звичні  і зрозумілі закордонному інвестору і спрощують процедури підрахунку 

реальних (видобувних) запасів компаній, що дозволяє визначити ризики для 

інвесторів при наданні банківських кредитів. Незважаючи на те, що Україна 

першою з країн колишнього СРСР адаптувала національну класифікацію запасів 

та ресурсів корисних копалин до РКООН, ця система не входить до числа 

обов’язкових біржових документів, тому що її окремі положення не 

відповідають вимогам Об’єднаного комітету з міжнародних стандартів звітності 

про запаси (CRIRSCO), які широко використовуються за кордоном. 

Використання чинної Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин 

державного фонду надр дає можливість співставляти звичні категорії запасів і 

ресурсів (А+В+С1) із Рамковою класифікацією РКООН, завдяки використанню 

трьохзначного коду. При цьому методичні підходи CRIRSCO є дещо відмінними 

від перелічених класифікацій і вимагають окремого аналізу і порівняння з 

вітчизняними вимогами щодо виділення запасів і ресурсів твердих корисних 

копалин.  

У вітчизняній практиці оцінки вугільних родовищ використовують 

класифікацію, яка є інструментом гармонізації прийнятих методичних підходів 

до міжнародних стандартів [52], при цьому використовують і колишню 

класифікацію запасів і ресурсів у вигляді категорій А+В+С. Головною метою 
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роботи є визначення подібних та відмінних методичних підходів у вітчизняних 

класифікаціях та міжнародних стандартах оцінювання JORC. Чіткість у 

розмежуванні класифікаційних ознак спростить процедуру переведення окремих 

груп запасів і ресурсів, які отримані при оцінюванні за різними вимогами, і 

загалом покращить розуміння всієї геологічної інформації по оцінці вугільних 

родовищ, зокрема, таких ознак як достовірність оцінки, врахування комплексу 

модифікуючих чинників та ін. 

Методика геолого-економічної оцінки родовищ (ділянок надр) вугілля для 

державного фонду надр України заснована на використані єдиних принципів: 

підрахунку, геолого-економічної оцінки і державного обліку запасів корисних 

копалин згідно з рівнем їх промислового значення та ступенем геологічного і 

техніко-економічного вивчення, умов, що визначають підготовленість 

розвіданих родовищ корисних копалин до промислового освоєння, а також 

основні принципи кількісної оцінки ресурсів корисних копалин. 

У 2014 році у роботі  розроблено підходи, що дають змогу гармонізувати 

українську національну Класифікацію запасів і ресурсів корисних копалин 

державного фонду надр з іншими класифікаціями провідних світових і 

промислово-фінансових груп, такими як CRIRSCO (тверді корисні копалини) та 

SРЕ (вуглеводнева сировина). Офіційна процедура цієї гармонізації досить 

складна. Однак, у цій роботі був викладений комплекс узагальнень та 

досліджень, що дав можливість окреслити основні перспективи розв'язання 

проблеми щодо гармонізації.  

Стандарт (шаблон) звітності CRIRSCO "Кодекс JORC видання 2012 року", 

визначає мінімальні стандарти для публічної звітності про результати 

геологорозвідувальних робіт, про мінеральні ресурси або запаси твердих 

корисних копалин [131]. 

У рамках стандарту звітності (CRIRSCO) щодо результатів 

геологорозвідувальних робіт по ресурсах, або запасах вугілля керуються 

шаблоном Australian Guidelines for Estimation and Classification of Coal Resources 
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-2014 [131]. У цьому кодексі є 42 статті, що фактично слугують методичними 

рекомендаціями з оцінки ресурсів і запасів вугілля та є регламентом звітності. 

У вітчизняній практиці оцінки єдині принципи для проведення усіх 

складових оцінки родовищ викладені в Класифікації запасів і ресурсів 

державного фонду надр. З огляду на відмінність систем термінів і визначень в 

класифікаційних системах є доцільним співставлення основних оціночних 

критеріїв, які використовують у названих документах [46, 52, 131].  

Для оцінки вугільних родовищ в Україні керуються положеннями 

Інструкції із застосування  Класифікації  запасів  і  ресурсів  корисних  копалин 

державного фонду надр до родовищ вугілля [52]. Згідно з цим документом 

головними класифікаційними ознаками для диференціації вугільних об’єктів є 

наступні (згідно п. 1.1): 

1. Геолого-промислові типи. 

2. Складність геологічної будови. 

3. Промислове значення. 

4. Ступінь техніко-економічного вивчення. 

5. Ступінь геологічного вивчення. 

6. Ступінь вивченості супутніх корисних копалин. 

7. Підготовленість до промислового освоєння. 

В Інструкції викладені детальні вимоги до вивченості вугільних покладів, 

методів їх опробування, оконтурювання і підрахунку запасів згідно з геолого-

промисловою типізацією, складністю геологічної будови, інших факторів 

достовірності оцінки. Співставлення головних класифікаційних ознак 

(промислового значення, ступеня техніко-економічного та геологічного 

вивчення) Інструкції [46] та положень документу [131] наведено в таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 - Співставлення головних класифікаційних ознак [106] 

Класифікаційні 

ознаки запасів 

та ресурсів 

Інструкція із застосування 

Класифікації запасів і ресурсів 

корисних копалин державного 

фонду надр до родовищ вугілля 

Australian 

Guidelines for 

Estimation and 

Classification 

of Coal 

Resources 

Примітки 

Промислове 

значення 

Балансові запаси 

Proved Coal 

Reserves* 

Запаси вугілля 

мають 

термінологічне 

значення подібне 

до рудних запасів 

Кодексу JORC 

Probable Coal 

Reserves 

Умовно балансові та 

позабалансові запаси 
Inventory Coal  

Промислове значення не 

визначено 

Ступінь 

техніко-

економічного 

вивчення 

ГЕО-1 
Feasibility study 

(FS) Умовна 

відповідність 

встановлена для 

FS- ТЕО, PFS – 

ТЕД, SS - ТЕМ 

ГЕО-2 

Preliminary 

feasibility study 

(PFS) 

ГЕО-3 
Scoping study 

(SS) 

Ступінь 

геологічного 

вивчення 

Розвідані запаси 
Measured Coal 

Resources 

Ресурси вугілля 

мають 

термінологічне 

значення подібне 

до мінеральних 

ресурсів  Кодексу 

JORC 

Попередньо розвідані запаси 
Indicated Coal 

Resources 

Перспективні ресурси 
Inferred Coal 

Resources 

Прогнозні ресурси  

Треба відзначити, що належність об’єкту оцінки до кожної з визначених 

груп за названими класифікаціями не завжди має точну відповідність і повинна 

оцінюватись у кожному конкретному випадку за наявною геологічною 

інформацією. Особливої уваги заслуговує розподіл запасів і ресурсів вугілля за 

промисловим значенням. Подібністю обох систем є те, що ця ознака 

застосовується виключно до запасів вугілля, і в обох випадках вона є агрегуючою 

для переліку чинників, які визначають промислове значення родовищ. У 

вітчизняних оцінках всі фактори, що визначають промислову цінність родовища, 

як правило, об’єднуються в наступні групи: 1 групу складають гірничо-
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геологічні та гірничотехнічні фактори, 2 – технологічні фактори, які визначають 

здатність корисної копалини перетворюватися в товарну продукцію із заданими 

якісними характеристиками; 3 – соціально-економічні (значення, ліквідність 

корисної копалини і продуктів її переробки для економіки, потреби і ступінь 

забезпеченості запасами даного виду сировини); 4 – економіко-географічні 

(транспортно-географічні фактори, що характеризують віддаленість від 

споживачів, освоєність району розробки, енергетичні і транспортні умови та ін.), 

5 – екологічні фактори. Крім того, оцінюють зовнішні чинники промислового 

освоєння родовища, такі як адміністративно-правові, організаційні умови. Для 

того, щоб отримати однозначну відповідь про промислове значення запасів 

вугілля усі перелічені критерії в результаті техніко-економічних розрахунків 

переводяться у вартість запасів у вигляді витратних і доходних складових 

грошової оцінки. У такому вигляді проявляється взаємозв’язок між 

класифікаційними ознаками промислового значення та ступенем техніко-

економічного вивчення. 

В рекомендаціях дооцінки вугільних об’єктів [131] згідно з шаблонами 

JORC виділяють за промисловим значенням 2 групи запасів вугілля – Proved і 

Probable Coal. При цьому застосовують перелік модифікуючих критеріїв 

(факторів), які включають наступне: 1) наявність прав на освоєння надр та 

землекористування; 2) способи агрегації даних; 3) обґрунтування граничних 

параметрів оцінки; 4) гірничотехнічні рішення; 5) технологічні чинники; 6) 

чинники вартості і прибутковості; 7) кон’юнктура ринку мінеральної сировини; 

8) екологічні фактори; 9) адміністративно-правові; 10) соціальні чинники; 11) 

достовірність оцінки. 

З такого переліку можна зробити висновок про значну відповідність 

переліку чинників, які враховуються при встановленні промислового значення у 

вітчизняних системах оцінки, із міжнародним стандартом. Крім цього, 

особливістю Australian Guidelines for Estimation and Classification of Coal 

Resources є наявність категорії Inventory Coal, яку можна умовно співставити із 

категоріями прогнозних ресурсів та умовно-балансових запасів, тих груп запасів, 
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для яких не проводилось обґрунтування доцільності їх освоєння.  Inventory Coal 

визначається як категорія, яку використовують для повноти оцінки ресурсної 

бази держави в «непублічній» звітності для цілей стратегічного планування. До 

цієї категорії відносять ресурси вугілля в надрах, для яких було проведено 

певний обсяг геологорозвідувальних робіт, але їх недостатньо для достовірної 

оцінки. За визначенням [7] ця категорія включає в себе всі відомі ресурси вугілля. 

Для них відомі місцезнаходження, геологічні характеристики і умови залягання 

вугілля, але для їх оцінки не застосовуються модифікуючі чинники, оскільки для 

них не встановлено раціональність промислового вилучення. 

Також окремої уваги заслуговують вимоги щодо детальності геологічного 

вивчення ділянок надр та якості корисної копалини. Вітчизняні Методичні 

рекомендації [1, 2] містять досить повний перелік вимог та показників, які 

оцінюються. Параметри опробування та щільність розвідувальних виробок, які 

забезпечують достовірність геологічної інформації, встановлено в залежності від 

переліку геологічних гірничих факторів, які визначають складність геологічної 

будови. Методичними рекомендаціями виділені вугільні пласти: 1) за товщиною 

– тонкі (менше 0,7 м), середньої  товщини (0,71–1,2 м), товсті (більше 1,2 м); 2) 

за витриманості вугільних пластів (V, %); 3) за кутами падіння пластів  -  пласти 

з горизонтальним (0–5°), пологим (6–18°), похилим (19–35°), крутопохилим (36–

55°) і крутим (56–90°) заляганням; 4) за ступенем порушеності на тектонічно 

складних полях шахт (розрізів).  

Головними показниками якості вугілля, які розглядаються в обох 

методичних рекомендаціях є показник відбиття вітриніту (Ro, %), вихід  летких  

речовин (Vdaf, %) та показники, що характеризують їх основні технологічні 

властивості [41, 46]:   

 для  бурого  вугілля – масова частка максимальної  вологоємкості  на  

беззольний  залишок (Wmaxaf, %), вихід смоли напівкоксування  (TsKdaf, %)  і  

вища  теплота  згорання  на  сухий беззольний залишок (Qsdaf, МДж/кг);   

 для кам'яного вугілля – товщина пластичного шару (Y) мм;   
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 для високометаморфізованого кам'яного вугілля – вища теплота  

згорання на сухий беззольний залишок (Qsdaf, МДж/кг), показник спікливості по 

індексу Рога (RI);   

 для антрацитів – вища теплота згорання на сухий беззольний 

залишок (Qsdaf, МДж/кг). 

В документі Australian Guidelines for Estimation and Classification of Coal 

Resources також наведено вимоги щодо опробування вугілля із необхідною 

достовірністю результатів, до того ж вимоги до щільності розвідувальних 

виробок визначаються варіативністю статистичних параметрів оцінки. 

Особливістю вимог до оцінювання запасів і ресурсів вугілля, які встановлені 

Australian Guidelines for Estimation and Classification of Coal Resources є 

необхідність проведення детального статистичного аналізу кількісної 

геологічної інформації, масштабне застосування геостатистичних методів 

(побудова варіограм) та проведення геологічного моделювання (із 

застосуванням геолого-математичних моделей) п. 5.6–5.8 [131]. 

Згідно з переліком ознак класифікацій для даного випадку доречним є 

порівняння категорій ресурсів (Measured, Indicated, Inferred Resources) та запасів 

усіх категорій, які обліковуються для даного об’єкту надрокористування та 

категорій Coal Reserves із кількістю розвіданих запасів. Державним балансом на 

шахті Красноармійська Західна № 1 ПАТ «Шахтоуправління Покровське» 

враховані запаси, що оцінені в ДКЗ України, так і запаси оцінені ДКЗ СРСР. В 

порівнянні перших кількісних показників виявлено майже точне співпадіння 

обсягів розвіданих і попередньо розвіданих запасів із усіма категоріями Сoal 

Resources. Для категорій Coal Reserves і розвіданих запасів є істотні відмінності, 

які пов’язані із застосуванням модифікуючих факторів для їх визначення у 

випадку термінології JORC. Згідно з визначеним переліком факторів значення 

Coal Reserves більше відповідають кількості промислових запасів – частини 

балансових запасів, яка вилучається з надр згідно з проектом або планом 

розвитку гірничих робіт; і визначається з врахуванням проектних втрат при 

розробці. В даному випадку промислові запаси із числа балансових істотно 
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перевищують обліковані кількості Coal Reserves (більше ніж на 35 %). Це 

пояснюється тим, що в вітчизняній практиці промислові запаси розраховують 

базуючись на всіх кількостях розвіданих і попередньо розвіданих категорій, а 

закордонні категорії Coal Reserves базуються на найбільш достовірній кількості 

Indicated + Measured resources.  

Порівнюючи оцінки «IMC» та ДКЗ України можна відмітити, що до 

Probable Coal Reserves та Proved Coal Reserves віднесені запаси високих категорій 

геологічної вивченості (категорії А+В) (з урахуванням запасів вугілля 

розташованих  в охоронному цілику під стовбури шахти). 

Загалом, за результатом співставленням класифікаційних ознак [103], які 

використовують у вітчизняних та міжнародних системах (стандартах) 

оцінювання вугільних родовищ, можна знайти велику кількість спільних вимог 

до достовірності результатів геологічного вивчення. У методичних 

рекомендаціях, які порівнюються в даній роботі, головними класифікаційними 

ознаками є ступінь геологічного вивчення, промислове значення (або відповідні 

модифікуючи чинники оцінки) та ступінь техніко-економічного вивчення. 

Належність об’єкту оцінки до кожної з визначених груп за названими 

класифікаціями не завжди має точну відповідність  і повинна оцінюватись в 

кожному конкретному випадку за наявною геологічною інформацією. 

Головними відмінності між стандартами оцінювання запасів і ресурсів вугілля 

полягають в обґрунтуванні достовірності параметрів оцінки, для чого в 

міжнародній практиці використовують прямі вимоги щодо статистичного 

аналізу та геостатистичне моделювання родовищ. 

3.3. Особливості встановлення промислового значення вугільних 

родовищ у вітчизняній і міжнародній практиці 

Визначення балансової приналежності запасів вугілля у вітчизняній 

практиці базується на положеннях Інструкції із застосування Класифікації 

запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр до родовищ  вугілля 

[46]. Промислове значення запасів є їх важливою класифікаційною ознакою, яка 
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встановлюється за результатами вивчення передумов освоєння родовища. До 

останніх належать: гірничо-геологічні та гірничотехнічні фактори; технологічні 

фактори, які визначають здатність корисної копалини перетворюватися на 

товарну продукцію із заданими якісними характеристиками; соціально-

економічні (значення, ліквідність корисної копалини і продуктів її переробки для 

економіки, потреби і ступінь забезпеченості запасами даного виду сировини); 

економіко-географічні (транспортно-географічні фактори, що характеризують 

віддаленість від споживачів, освоєність району розробки, енергетичні і 

транспортні умови та ін.), екологічні фактори. 

За промисловим значенням запаси вугілля поділяються на такі групи [46]:  

 балансові запаси, які на момент підрахунку згідно з техніко-

економічними розрахунками можна економічно ефективно видобути і 

використовувати за умови застосування сучасної техніки і технології видобутку 

і збагачення вугілля,  

 умовно балансові запаси, ефективність видобутку і використання 

яких на момент оцінки не може бути однозначно визначена, а також запаси, що 

відповідають вимогам до балансових запасів, але з різних причин не можуть бути 

використані на момент оцінки;  

 позабалансові запаси, видобуток і використання яких на момент 

оцінки є економічно недоцільним, але в майбутньому вони можуть стати 

об'єктом промислового значення. 

В той же час при проведенні повторних переоцінок родовищ вугілля часто 

використовують розмежування запасів на групи балансових і позабалансових 

згідно з кондиціями підрахунку, які застосовувались в минулі періоди (1960–

1990 рр.). Розмежування таких груп раніше здійснювалось при встановленні 

різних параметрів кондицій для їх підрахунку. Так, для балансових запасів 

використовують такі параметри: мінімальна товщина вугільних пластів простої 

та складної будови – 0,60 м; максимальна  середньопластова зольність вугілля 

(Аd) – 30 %; для позабалансових – мінімальна товщина вугільного пласта – 0,45 

м, максимальна  зольність (Аd) – 40 %. Таке розмежування відбувається під час 
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підрахунку запасів, а не після проведення техніко-економічних розрахунків. В 

результаті таких оцінок в структурі запасів родовища існують групи балансових 

запасів, а також позабалансових (по зольності, товщині, гірничотехнічним 

умовам) і позабалансових, які не є рентабельними. Така систематизація може 

спричинити некоректний розподіл між кількостями запасів, які дійсно можуть 

стати ефективними для використання у майбутньому, і тими, які в принципі не 

можуть вилучатись через ряд технічних причин. 

Для класифікації запасів у міжнародній практиці найбільш поширеним є 

стандарт звітності CRIRSCO. Для оцінки результатів геологорозвідувальних 

робіт по ресурсам або запасам вугілля керуються шаблоном JORC, зокрема 

Australian Guidelines for Estimation and Classification of Coal Resources-2014 [131]. 

Згідно з шаблонами JORC за промисловим значенням виділяють 2 групи запасів 

вугілля – Proved і Probable Coal. При цьому застосовують перелік модифікуючих 

критеріїв, які включають наступне [86]: 1) наявність прав на освоєння надр та 

землекористування; 2) способи агрегації даних; 3) обґрунтування граничних 

параметрів оцінки; 4) гірничотехнічні рішення; 5) технологічні чинники; 6) 

чинники вартості і прибутковості; 7) кон’юнктура ринку мінеральної сировини; 

8) екологічні фактори; 9) адміністративно-правові чинники; 10) соціальні 

чинники; 11) достовірність оцінки. Такий перелік свідчить про значну 

відповідність переліку чинників, які враховуються при встановленні 

промислового значення у вітчизняних системах оцінки, із міжнародним 

стандартом.  

Особливістю Australian Guidelines є наявність категорії Inventory Coal, яку 

можна умовно співставити із категоріями ресурсів та умовно-балансових запасів 

або тих груп запасів, для яких не проводилось встановлення їх промислового 

значення (табл. 3.2). Inventory Coal визначається як категорія, яку 

використовують для повноти оцінки ресурсної бази держави в «непублічній» 

звітності в для цілей стратегічного планування. До цієї категорії відносять 

ресурси вугілля в надрах, для яких було проведено певний обсяг 

геологорозвідувальних робіт, але їх недостатньо для достовірної оцінки. За 
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визначенням [86] ця категорія включає в себе всі відомі ресурси вугілля. Для них 

відомі місцезнаходження, геологічні характеристики і умови залягання вугілля, 

але для їх оцінки не застосовуються модифікуючі чинники, оскільки для них не 

встановлено раціональність промислового вилучення. 

Таблиця 3.2 – Категорії запасів, виділені за промисловим значенням 

Інструкція із застосування 

Класифікації запасів і 

ресурсів корисних копалин 

державного фонду надр до 

родовищ вугілля [46] 

Ступінь геологічного 

вивчення 

Australian Guidelines for 

Estimation and 

Classification of Coal 

Resources 

Балансові запаси 

Розвідані запаси категорії 

А+В (+С1 ) 
Proved Coal Reserves 

Попередньо оцінені 

запаси категорії С1 +С2 
Probable Coal Reserves 

Умовно балансові та 

позабалансові запаси 

Розвідані запаси 

категорії А+В (+С1 ) 

Coal Resources/ 

Inventory Coal 

Попередньо оцінені 

запаси категорії С1 +С2 

Coal Resources/ 

Inventory Coal 

Промислове значення не 

визначено 

Перспективні і прогнозні 

ресурси 
Inferred Coal Resources 

Для прикладу в табл. 3.3 подано результати підрахунку і структуру запасів 

вугільного родовища, які були підраховані із застосуванням кондицій 1978 р. із 

виділенням балансових і позабалансових запасів, базуючись на відмінностях у 

якості вугілля та гірничотехнічних умов експлуатації. Також наведено їх 

класифікацію згідно із Інструкцією із застосування Класифікації запасів і ресурсів 

корисних копалин Державного фонду надр (ДФН) до родовищ вугілля у вигляді 

трьохзначного коду. Наведено їх відповідність групам запасів і ресурсів Australian 

Guidelines for Estimation and Classification of Coal Resources [131]. 

Таблиця 3.3 – Структура запасів із виділенням категорій та груп за 

промисловим значенням 

Структура запасів із 

виділенням категорій (згідно 

з кондиціями 1978 р.) 

Частка 

окремих 

груп, % 

Код запасів згідно з 

класифікацією ДФН 

Групи запасів і ресурсів 

за [131] 

1 2 3 4 

1. Всього по шахті разом з 

ціликами: 100 
111, 112, 222, 332 

Measured, Indicated Coal 

Resources 

1.1 Балансові запаси  65,11  
 

В  4,85 111 Measured Coal Resources 
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  Закінчення таблиці 3.3 

1 2 3 4 

С1 60,26 112, 222, 332 Indicated Coal Resources 

В+С1 65,11 
 Measured Indicated Coal 

Resources 

1.2 Позабалансові С1 34,89 

221,  222, 331, 332 
Indicated Coal Resources 

 

 

за товщиною 29,73 

за ГТУ  3,53 

за золою 1,63 

2.Всього в ціликах по шахті 64,48 Умовно балансові 

та/або з 

невизначеним 

промисловим 

значенням 

Measured Indicated Coal 

Resources/ 

Inventory Coal 2.1 Балансові запаси : 48,88 

В  3,86 221, 211, 331 Measured Coal Resources 

С1 45,14 222 Indicated Coal Resources 

В+С1 48,88 221, 222, 331 

Measured Indicated Coal 

Resources 

2.2 Позабалансові С1 15,6 222 

Indicated Coal Resources/ 

Inventory Coal 

 

за товщиною 13,62 222 

за ГТУ 1,17 222 

за золою 0,81 222 

3. Всього по шахті (за 

виключенням ціликів) 35,52    
3.1 Балансові запаси  16,23 Балансові запаси  
В  0,99 111 Proved Coal Reserves 

С1 15,12 112 Probable Coal Reserves 

В+С1 16,23 111, 112 

Proved and Probable Coal 

Reserves 

3.2 Позабалансові С1 19,29 

Позабалансові та/або 

із невизначеним 

промисловим 

значенням 

Indicated Coal Resources 

за товщиною 16,11 222, 332 

за ГТУ 2,35 222, 332 

за золою 0,82 222, 332 

В першому випадку в загальну кількість балансових запасів вугілля 

потрапляють запаси, які не можуть бути вилучені із надр і в кращому випадку 

потребують застосування окремих проектних гірничих рішень – запаси в 

охоронних ціликах (під населеними пунктами, під поверхневими шахтними 

спорудами, промисловими майданчиками, транспортними шляхами, об’єктами 

енергетичної інфраструктури тощо). Згідно з сучасною класифікацією ДФН вони 

складають групу умовно-балансових запасів і на даний момент не можуть 

розроблятись. Згідно із визначенням Australian Guidelines такі кількості є групою 

Inventory Coal і не розглядаються як запаси для проектування добувних 
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підприємств. Для даного прикладу частка цих запасів є досить істотною і складає 

49 %.  

Крім цього, в якості позабалансових можуть обліковуватись обсяги вугілля, 

які не відповідають вимогам якості (підвищеної зольності) та/або незадовільних 

гірничотехнічних параметрів (недостатня товщина вугільних пластів). В 

міжнародній практиці оцінки такі кількості не обліковуються у випадках 

технічної або технологічної неможливості їх вилучення та переробки. За умови 

появи нових технологій видобутку вони можуть перейти до категорій ресурсів 

або запасів. При цьому для запасів граничні параметри відпрацювання вугільних 

покладів приймаються відповідно до конкретного гірничого проекту або за 

доведеною аналогією із пластами, які рентабельно розробляються. 

На рис. 3.1, 3.2 наведено порівняння структури запасів вугілля із виділення 

класів за промисловим значенням. 

 
Рис. 3.1 Порівняння структури запасів виділеної згідно з діючою 

класифікацією та групами за кондиціями 1978 р. (частка, %) 

 

 
Рис. 3.2 Структура запасів і ресурсів вугілля за (частка, %) 
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При перерахунку запасів вугілля, які мають промислове значення, 

найменші кількості виявляються при використанні стандартів JORC і виділенні 

категорій Proved and Probable Coal Reserves. Ці групи вимагають позитивної 

оцінки за всіма модифікуючими факторами і наявності гірничого проекту 

відпрацювання запасів, до якого вони застосовуються. Інші обсяги вугілля, для 

яких проект промислового освоєння не розроблений, але вони можуть 

оцінюватись за доведеною аналогією із діючими добувними підприємствами, 

віднесені до категорій ресурсів – Indicated, Measured, Inferred Coal Resources. 

При використанні Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин 

Державного фонду надр (ДФН) до родовищ вугілля, яка гармонізуються з 

Міжнародною рамковою класифікацією запасів і ресурсів твердих горючих і 

мінеральних корисних копалин (РКООН), до структури запасів включають також 

групи умовно балансових, які на момент оцінки не можуть бути вилучені через 

вплив гірничотехнічних, технологічних, нормативних факторів. Такі підходи дають 

можливість більш детального обліку достатньо розвіданих запасів вугілля, які за 

якісними параметрами відповідають вимогам балансових.  

При встановленні промислового значення запасів вугілля за різними 

стандартами оцінювання використовуються подібні критерії, але по різному 

відбувається розмежування виділених категорій запасів. Це пояснюється в 

першу чергу завданнями і практичними функціями самих класифікацій.  

При використанні стандартів JORC і виділенні категорій Proved and 

Probable Coal Reserves підраховують виключно видобувні (промислові) запаси 

згідно із проектними гірничотехнічними рішеннями. В такому випадку 

структура запасів складена обсягами із максимальною достовірністю якісних і 

кількісних показників і доведеною рентабельністю відпрацювання. Такі підходи 

максимально задовольняють вимогам інвесторів при наданні банківських 

кредитів.  

У вітчизняних стандартах групам Proved and Probable Coal Reserves 

відповідають балансові запаси із різним ступенем геологічного вивчення, які 

виділені в межах проектних контурів гірничих виробок, тобто кількості 

промислових запасів. При цьому вітчизняна класифікація дає можливість 
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детально обліковувати також і інші кількості розвіданих запасів і ресурсів, які 

дають можливість майбутнього приросту. Належність об’єкту оцінки до кожної 

з визначених груп за названими класифікаціями не завжди має точну 

відповідність і повинна оцінюватись в кожному конкретному випадку за 

наявною геологічною інформацією. Певні відмінності між стандартами 

оцінювання запасів і ресурсів вугілля полягають в обґрунтуванні достовірності 

параметрів оцінки, для чого в міжнародній практиці використовують прямі 

вимоги щодо статистичного аналізу та геостатистичне моделювання родовищ. 

З огляду на різне функціональне призначення існуючих класифікаційних 

систем (облік запасів і ресурсів різного рівня, прогноз відтворення мінерально-

сировинної бази, залучення інвестицій, публічна звітність про запаси) головним 

напрямом їх вдосконалення є гармонізація різних методичних підходів і 

виявлення шляхів їх одночасного використання. 
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РОЗДІЛ IV. ЧИННИКИ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ПРОМИСЛОВЕ 

ЗНАЧЕННЯ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ ІЗ НЕЗНАЧНИМИ ЗАПАСАМИ 

4.1 Геолого-економічна оцінка вугільних родовищ України 

Геолого-економічна оцінка вітчизняних родовищ обумовлена низкою 

чинників, які визначають сучасний стан вугільної промисловості. 

З одного боку, економіка України потребує власних енергетичних ресурсів 

для забезпечення діяльності енергогенеруючих та енергоємних підприємств, що 

виводить вугільну галузь на чільне місце у вирішенні цих питань, з іншого – за 

весь попередній період експлуатації вітчизняних родовищ вже були видобуті 

запаси вугілля з високою рентабельністю (великі товщини пласта, малі глибини 

розробки). Сучасна розробка вугільних родовищ ведеться у складних гірничо-

геологічних умовах, що знижує рентабельність і підвищує травматизм і 

смертність на шахтах. 

Великі глибини розробки, заходи щодо убезпечення ведення робіт, 

зменшення шкідливого впливу на довкілля, виснаження балансових запасів – все 

це потребує великих капіталовкладень у розробку вугільних родовищ, що прямо 

впливає на собівартість товарної продукції. Середня (без прив’язки до марки та 

зольності вугілля) собівартість товарної вугільної продукції в Україні (у цінах 

2009-2011 рр.) становила 788,76 грн/т, у тому числі: Донецька область – 836,97 

грн/т; Луганська область – 722,56; Львівська область – 802,80; Волинська – 

693,76 грн/т. За середньої оптової ціни товарної продукції вугілля 547,90 грн/т, 

більшість шахт України низькорентабельні або дотаційні (державні вугільні 

підприємства) [78]. Прибутковими є гірничодобувні підприємства, які 

розробляють родовища у сприятливих гірничо-геологічних умовах або 

інтегровані у великі фінансові групи з власними видобутком, збагаченням та 

виробництвом (електроенергії, металопрокату тощо), де низька рентабельність 

видобутку вугілля компенсується високою рентабельністю іншої продукції. 

Для державного фонду надр України єдині принципи підрахунку, геолого-

економічної оцінки і державного обліку запасів корисних копалин згідно з 

рівнем їх промислового значення та ступенем геологічного і техніко-

економічного вивчення, умови, що визначають підготовленість розвіданих 

родовищ корисних копалин до промислового освоєння, а також основні 
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принципи кількісної оцінки ресурсів корисних копалин встановлює 

Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр 

(затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. № 432) 

[52]. 

Відповідно до п. 4 «Положення про порядок проведення державної 

експертизи та оцінки запасів корисних копалин», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.12.1994 р. № 865 [85], державна експертиза та 

оцінка запасів корисних копалин проводиться Державною комісією України по 

запасах корисних копалин.  

Геолого-економічна оцінка запасів корисних копалин проводиться на 

підставі звітів, які містять матеріали з геологічного вивчення родовищ корисних 

копалин, підрахунок їх запасів та техніко-економічне обґрунтування 

промислового значення. 

Геолого-економічна оцінка родовища (ділянки) вугілля включає 

комплексний аналіз результатів геологічного та техніко-економічного вивчення 

запасів вугілля з метою оцінки їхнього промислового значення шляхом 

визначення зі зростаючою детальністю техніко-економічних показників 

виробничого процесу та фінансових результатів реалізації товарної продукції. 

Відповідно до прийнятої стадійності геологорозвідувальних робіт, 

досягнутого рівня вивченості ділянок надр, виділяють початкову (ГЕО-3), 

попередню (ГЕО-2) і детальну (ГЕО-1) геолого-економічні оцінки об'єктів 

геолого-розвідувальних робіт на вугілля. 

Відповідно до ступеня геологічного вивчення об'єктів 

геологорозвідувальних робіт, установлюють попередні, тимчасові, постійні та 

оперативні кондиції. Кондиції на мінеральну сировину є основним інструментом 

проведення геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин. 

Кондиції на мінеральну сировину – це сукупність граничних вимог до 

якості та кількості мінеральної сировини в надрах, гірничогеологічних умов 

залягання, гірничотехнічних та інших умов розробки продуктивних покладів, 

дотримання яких під час підрахунку забезпечує найповніший та економічно 

ефективний видобуток і використання наявних запасів і ресурсів корисних 

копалин.  
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Кондиціями для підрахунку запасів вугілля (горючих сланців) додатково 

до вказаних у «Положенні про порядок розробки та обґрунтування кондицій на 

мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у 

надрах», затвердженому наказом ДКЗ України № 300 від 07.12.2005 р. [86], 

встановлюються такі показники: 

 мінімальна істинна товщина пластів вугілля (горючих сланців) у 

пластоперетині, що визначається як сума товщин вугільних пачок шарів, 

внутрішньопластових породних прошарків і вуглистих порід, що залягають 

безпосередньо в покрівлі або підошві пласта, що неминуче залучаються до 

видобутку; 

 мінімальна істинна товщина внутрішньопластових породних прошарків, 

що в зонах розщеплення розділяють пласт на об'єкти самостійної розробки; 

 максимальна зольність вугілля по пластоперетину з урахуванням 

засмічення породами внутрішньопластових, покривних та підошовних 

вуглистих прошарків, та що неминуче залучаються до видобутку; 

 мінімальна довжина непорушеного виїмкового стовпа; 

 граничне співвідношення товщин розкривних порід і корисної копалини. 

Розвідка й освоєння вугленосних басейнів і родовищ здійснюються 

послідовно окремими частинами (ділянками) із запасами вугілля, що 

забезпечують роботу гірничодобувного підприємства в обґрунтованих 

геологічними особливостями і техніко-економічними розрахунками межах. 

За ступенем геологічної вивченості запаси поділяють на дві групи: 

розвідані та попередньо розвідані. 

До розвіданих належать запаси вугілля, кількість і якість, гідрогеологічні, 

гірничо-геологічні та інші умови залягання яких вивчені з повнотою, достатньою 

для розробки проектів будівництва гірничодобувних і збагачувальних 

підприємств. 

Запаси і ресурси вугілля, що характеризуються певними рівнями 

промислового значення, ступенями техніко-економічного та геологічного 

вивчення, поділяють на класи, які ідентифікують за допомогою міжнародного 

трипорядкового цифрового коду. У цьому коді розряду одиниць відповідають 
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групи запасів (ресурсів) за ступенем геологічного вивчення, десяткам – за 

ступенем техніко-економічного вивчення, сотням – за промисловим значенням. 

Клас під кодом 111 включає розвідані, детально оцінені запаси, які можна 

ефективно видобути. Такі запаси належать до достовірних. 

Класи під кодами 121 та 12 об'єднують балансові запаси, вивченість яких 

не дає змоги оцінити їх достовірно, що економічно попередньо оцінені, належать 

до вірогідних. 

Клас 211 включає умовно балансові запаси, які розвідані та детально 

економічно оцінені. 

Класи 221 і 222 об'єднують позабалансові розвідані та попередньо 

розвідані запаси, що попередньо оцінені економічно. 

До класів 331, 332 та 333 належать розвідані і попередньо розвідані запаси 

та перспективні ресурси, що вперше економічно оцінені і промислове значення 

їх не визначено. 

Основні критерії та показники геолого-економічної оцінки родовищ 

вугілля. Результатом геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин є 

визначення якісних і кількісних характеристик запасів, а також вартісних 

показників запасів ділянок надр. Вартісна оцінка родовищ відображає вартість їх 

запасів у грошовому обчисленні, що важливо під час планування інвестиційного 

проекту розробки родовища.  

Цінність родовищ корисних копалин визначають чинники, які 

об’єднуються у три групи і всебічно характеризують переваги та недоліки 

родовищ [51, 58, 77, 100]. 

До першої групи належать гірничо-геологічні чинники, що об’єднують 

якісні та кількісні показники геологічних і промислових запасів. Друга група 

об’єднує соціально-економічні чинники, що характеризують значення корисної 

копалини і продуктів її переробки для економіки, потреби і ступінь 

забезпеченості запасами. Третя група – економіко-географічні чинники, 

характеризує інфраструктурні особливості району для гірничодобувних 

підприємств. 

В цій праці детально розглянуто чинники, які належать до першої групи. 

Чинники другої та третьої груп обумовлені довготривалим видобутком вугілля в 

регіонах із розвиненою інфраструктурою гірничодобувної галузі. Слід 
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зазначити, що оцінка мінеральних ресурсів на будь-якій стадії освоєння надр 

передбачає комплексне врахування екологічних показників і ризиків, 

максимальне прогнозування наслідків розробки родовищ корисних копалин [50]. 

Особливо це актуально для вугледобувних регіонів з критичним і погіршеним 

станом довкілля. 

Гірничо-геологічні (природні) чинники розробки вугільних родовищ. 

Чинники цієї групи об’єднують дані, які визначають якість та кількість 

корисного компонента, масштаби гірничодобувних підприємств, умови 

розробки, технологічні схеми і таке інше.  

Для вугільних родовищ виділяють чинники, наведені нижче. 

1. Обсяг промислових запасів. За кількістю запасів родовища вугілля 

поділяють на надвеликі із запасами вугілля понад 100 млн т, великі – від 50 до 

100 млн т, середні – 20–50 млн т та малі – менш як 20 млн т. 

Сумарна кількість балансових запасів визначає терміни освоєння 

родовища, річну продуктивність гірничодобувного підприємства та обсяг 

капітальних вкладень у розробку родовища.  

2. Товщина вугільного пласта, кут падіння, будова, форма і глибина 

залягання вугільних пластів – найбільш значущі гірничо-геологічні чинники, що 

різнобічно впливають на витрати з видобутку та переробки мінеральної 

сировини. На вугільних родовищах, що розробляються підземним способом, 

товщина пласта та її мінливість значною мірою визначає систему розробки і 

схему розкриття.  

У практиці розвідки і розробки пласти кам'яного вугілля та антрацитів 

поділяють за товщиною на тонкі (< 0,70 м), середньої товщини (0,71–1,20 м) та 

товсті (> 1,2 м). Для бурого вугілля – відповідно тонкі < 2 м, середньої товщини 

– 2,1–4,0 м, товсті – > 4 м. 

За особливостями геологічної будови – витриманістю товщини, будовою 

вугільних пластів, складністю умов їхнього залягання, гірничо-геологічними 

умовами розробки – вугільні родовища (ділянки) відповідають 1, 2, 3 та 4 групам 

Класифікації запасів. 

Для розробки родовищ істотне значення мають кути падіння пластів. 

Виділяють пласти з горизонтальним (0–5°), пологим (6–18°), похилим (19–35°), 

крутопохилим (36–55°) і крутим (56–90°) заляганням. 
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Зміна кута падіння в певних межах помітно не впливає на собівартість 

видобутку, але при досягненні відповідного значення кута падіння (наприклад, 

10–12°, 20–25°, 40° і більше) змінюються система розробки і спосіб підготовки 

шахтного поля. 

При відпрацюванні зближених вугільних пластів необхідно дотримуватися 

черговості їх виймання, а підтримання виробленого простору складніше, ніж у 

звичайних випадках. Ці чинники обумовлюють застосування лише певних 

способів розкриття та систем розробки. 

3. Температура гірських порід, гірський тиск, глибина розробки, 

газоносність. Проблема регулювання теплового режиму гірських виробок 

виникає при збільшенні глибини розробки. Інтенсивне підвищення температури 

зі збільшенням глибини спостерігається при розробці родовищ, у яких вмісні 

товщі складені в основному осадовими породами. Геотермічна шкала в таких 

районах змінюється від 20 до 40 м/град. 

Зона підвищених температур починає проявлятися на глибинах в інтервалі 

650–750 м (в середньому з 700 м), де морфологічні особливості земної поверхні 

і гідрогеологічні умови вже помітно не впливають на глибинний тепловий потік. 

Середня температура порід у шахтах з глибиною понад 700 м знаходиться 

в межах 35–38 °С. Максимальної величини 60–72 °С температура порід може 

досягти при глибині робіт понад 1200 м. 

Зростання глибини розробки на вугільних шахтах ускладнює ведення 

гірничих робіт. Підвищується гірничий тиск і напруженість гірничого масиву, 

напружений стан пластів і вмісних порід, що обумовлює процес витискання, 

збільшує віджимання (розчавлювання) вугілля в очисних вибоях, особливо при 

розробці крутих пластів. На крутих пластах інтенсивніше відбуваються явища 

сповзання порід ґрунту пластів у виробленому просторі. Зростання глибини 

розробки часом призводить до спучування порід у підготовчих виробках і 

потребує спеціальних заходів боротьби з цими явищами. Велика глибина 

розробки підвищує ймовірність проявів гірських ударів, раптових викидів 

вугілля і газу.  

Явища раптових викидів вугілля і газу (від кількох тон до кількох сотень і 

навіть тисяч тон) пояснюються не тільки наявністю викидонебезпечних 



99 
 

газоносних пластів, а й їх напруженим станом у міру інтенсифікації гірничих 

робіт. 

Газ метан є основною складовою частиною природних газів вугільних 

родовищ. Найбільшу кількість вільного метану (до 20 %) містить 

малометаморфізоване вугілля, що збагачене мікрокомпонентами групи 

фюзиніту. За наявності джерела кисню, а також підвищення температури метан 

утворює вибухові суміші. Газозбагаченість (м3 метану на 1 т добового 

видобутку) вугільних пластів і бічних порід, як правило, зростає зі збільшенням 

глибини розробки [43, 63, 114]. Це призводить до збільшення числа шахт III 

категорії по газу (10–15 м3/т) та надкатегорійних (понад 15 м3/т).  

Вибухонебезпечність метану, можливість раптових викидів вугілля і 

вмісних порід під дією високого газового тиску попереду вибоїв гірничих 

виробок обумовлюють відповідну нагальність спеціального вивчення природної 

метаноносності вугільних родовищ з метою розробки спеціальних заходів, 

спрямованих на забезпечення безпеки гірничодобувних робіт. Результати 

досліджень, а також прогнозу метаноносності вугільних пластів і вмісних порід 

використовують для розрахунку очікуваної метанозбагаченості гірничих 

виробок під час проектування вентиляції шахт та дегазації вугільних ділянок чи 

родовищ. 

Дегазацію вугільних товщ застосовують, якщо промислове використання 

каптованого метану є технологічно можливим і економічно доцільним, а також 

у випадках, коли засобами вентиляції неможливо домогтися безпечного вмісту 

метану у вихідних вентиляційних струменях [107]. 

4. Гідрогеологічні умови. Як за відкритого, так і підземного способів 

розробки родовищ великий вплив на техніко-економічні показники 

відпрацювання чинять гідрогеологічні умови.  

Відносну обводненість родовищ можна схарактеризувати коефіцієнтом 

водонасиченості, що є відношенням об’єму води (в м3), яку необхідно 

відкачувати для видобутку 1 т корисної копалини. На слабообводнених 

родовищах цей показник становить величину до одиниць, на сильнообводнених 

може досягати сотень і більше. Скидання великих об’ємів шахтних вод у 

поверхневі водотоки створює чимало екологічних проблем.  
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5. Речовинний склад та якість вугілля. Розрізняють три основні природні 

різновиди викопного вугілля: буре, кам'яне та антрацит, що утворюють 

безперервний генетичний ряд за ступенем вуглефікації органічної речовини. 

Викопне вугілля, згідно з ДСТУ 3472, за значеннями Ro, V
daf поділяють на дев’ять 

марок: буре (Б), довгополум'яне (Д), довгополум'яне газове (ДГ), газове (Г), 

жирне (Ж), коксівне (К), піснувате спікливе (ПС), пісне (П) та антрацит (А).  

Мінеральні речовини у вугіллі і породних прошарках представлені 

кварцом, глинистими мінералами, польовими шпатами, піритом, марказитом, 

карбонатами. Основна частина мінеральних речовин при спалюванні вугілля 

переходить у золу. Склад мінеральних речовин визначає хімічний склад і 

технологічні властивості золи, відіграє істотну роль у процесах енергетичного й 

технологічного використання вугілля, а також при визначенні можливості та 

доцільності використання золи і відходів збагачення, шлаків для виробництва 

будівельних матеріалів і глинозему. 

У вугіллі та вмісних породах деяких родовищ підвищені концентрації 

піриту, марказиту, германію, рубідію, цезію, індію, галію, урану, скандію, 

молібдену, свинцю, цинку, бітумів і гумінових кислот, промислове вилучення 

яких може істотно підвищити економічний потенціал цих родовищ. Підвищений 

вміст у вугіллі сірки та інших елементів, що утворюють високотоксичні й лужні 

сполуки (ртуті, миш'яку, берилію, фтору, К2О, Na2О), може створити при 

спалюванні небезпеку забруднення навколишнього середовища. 

Основні техніко-економічні показники оцінки вугільних родовищ. 

Економічне оцінка родовищ корисних копалин, як і весь процес вивчення надр 

проводиться стадійно. Послідовність та зв'язок окремих стадій цього процесу 

ілюструє рис. 4.1.  

Відповідно до «Положення про порядок розробки та обґрунтування 

кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних 

копалин у надрах», затвердженим наказом ДКЗ України № 300 від 07.12.2005 р., 

розробку економічного обґрунтування кондицій належить проводити відповідно 

до загальноприйнятих у світовій практиці принципів опрацювання 

інвестиційних проектів. 
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Рис. 4.1. Послідовність економічної оцінки родовищ корисних 

копалин [108] 

Розробка економічного обґрунтування кондицій проводиться, з 

дотриманням таких принципів: 

 ефективність промислової розробки родовища визначається для всього 

циклу виробничої діяльності гірничодобувного підприємства - від моменту 

оцінки до ліквідації; 

 моделювання грошових потоків здійснюється з урахуванням усіх 

пов'язаних з промисловою розробкою грошових надходжень, включаючи 

інвестиції і всі витрати за роками виконання передбачених робіт із геологічного 

вивчення надр, розробки родовища та рекультивації навколишнього природного 

середовища; 

 проведення розрахунків здійснюється на дату оцінки запасів корисних 

копалин із застосуванням процедури дисконтування майбутніх грошових 

потоків для зведення їх до умов сумірності в початковому періоді; 

 для розрахунків показників ефективності виробничої діяльності 

гірничодобувного підприємства враховуються тільки майбутні (відносно дати 

оцінки) витрати і надходження. 
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Під час проведення геолого-економічної оцінки вугільних родовищ 

виділяють основні техніко-економічні показники, що наведені в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 – Основні техніко-економічні показники 

Найменування показника 
Одиниця 

виміру 

1 2 

Марка вугілля  

Призначення вугілля  

Зольність видобутого вугілля % 

Балансові запаси вугілля тис. т 

Промислові запаси вугілля тис. т 

Виробнича товщина тис. т/рік 

Термін будівництва підприємства рік 

Термін експлуатації родовища рік 

Термін промислового освоєння родовища рік 

Капітальні вкладення, всього тис. грн 

Основні виробничі фонди тис. грн 

Експлуатаційні річні виробничі витрати тис. грн 

в тому числі амортизаційні відрахування тис. грн 

Собівартість 1 т рядового вугілля грн  

Ціна реалізації 1 т рядового вугілля грн  

Вартість річного випуску товарної продукції тис. грн 

Валовий річний прибуток підприємства тис. грн 

Податок на прибуток  тис. грн 

Чистий річний прибуток тис. грн 

Чистий річний прибуток з амортизаційними відрахуваннями тис. грн 

Сумарний чистий прибуток підприємства за весь період експлуатації тис. грн 

Сумарна вартість товарної продукції за весь період експлуатації тис. грн 

Дисконтований дохід при чинній обліковій ставці НБУ тис. грн 

Дисконтовані капітальні вкладення при чинній обліковій ставці НБУ тис. грн 

Чистий дисконтований грошовий потік (ЧДГП) тис. грн 

Індекс прибутковості (ІП) – 

Термін окупності капітальних вкладень роки 

Коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства (Крмпе) – 

Як видно з вищевикладеного, геолого-економічна оцінка родовищ вугілля 

(як і інших корисних копалин) носить комплексний характер. Вона свідчить про 

взаємозв'язок і взаємообумовленість геологічної та економічної оцінок [60].  

Геолого-економічна оцінка вугільних родовищ України в сучасних умовах 

ринкових відносин обґрунтовує необхідність: 

 проведення глибокої економічної переоцінки та технологічної 

реструктуризації збиткових (дотаційних) вугледобувних підприємств; 
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 сприяння розвитку «малих» підприємств, що мають спеціальні дозволи 

на експлуатацію вугілля нетиповими шахтами, які залучають до відпрацювання 

запаси вугілля раніше списані або віднесені до втрат; 

 перегляд підрахункових та експлуатаційних кондицій балансових запасів 

вугілля; 

 розвиток комплексних підприємств із видобутку, збагачення та власного 

виробництва електроенергії, або де вугілля є складовою виробництва; 

 інвестування у розвідку та розробку нових родовищ високоякісного 

вугілля; 

 

4.2 Геолого-економічні критерії промислової цінності вугільних родовищ із 

незначними запасами 

Фактори, які визначають промислове значення запасів твердих корисних 

копалин, визначено досить детально в роботах [51, 58, 77, 100, 148]. Найбільш 

узагальнено в якості головних чинників оцінки запасів розглядають наступні [77, 

58, 100]: геологічні, гірничо-геологічні, технологічні, техніко-економічні, 

соціальні, екологічні, географічні. Як правило, окремо розглядають вплив 

зовнішніх факторів, серед яких найбільше значення мають кон’юнктура ринків 

мінеральної сировини, політичні і організаційні ризики. Всі групи факторів 

мають відображення у кількісних або якісних граничних значеннях критеріїв 

оцінювання. Перелік таких параметрів є досить сталим, хоча вага кожного з них 

може значно змінюватись як для окремих корисних копалин, так і для 

конкретних родовищ.  

В міжнародній практиці [131] промислове значення запасів встановлюють 

з врахуванням так званих «модифікуючих факторів», які характеризують гірничі, 

технологічні, інфраструктурні, економічні, маркетингові, правові, екологічні, 

соціальні та інші фактори.  

Вітчизняна практика геолого-економічної оцінки вугільних родовищ 

базується на Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду 

надр (52) та Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних 

копалин державного фонду надр до родовищ вугілля [46]. В цих документах 

наводяться критерії розподілу запасів вугілля за промисловим значенням. Ними 

можуть бути: гірничотехнічні або технологічні параметри, результати техніко-
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економічних розрахунків та/або матеріали фінансової звітності, нормативні 

чинники, зокрема наявність дозвільних документів для освоєння. 

Метою даного розділу є виявлення головних критеріїв, які визначають 

промислове значення вугільних родовищ із незначними запасами. Необхідним є 

їх аналіз і систематизація для всіх вугільних родовищ із наступним визначенням 

найбільш впливових характеристик саме для незначних запасів. Також 

доцільним є співставлення класифікаційних ознак запасів і ресурсів вугільних 

родовищ для вітчизняних нормативних та закордонних документів, а також 

визначення факторів ризику освоєння таких запасів. 

Для встановлення критеріїв промислової цінності незначних запасів 

вугілля спочатку було проведено систематизацію всіх факторів геолого-

економічної оцінки для твердих корисних копалин. Згідно з даними [77] ними є 

наступні: 

геологічні  – особливості будови родовища, розмір і морфологія рудних 

покладів, кількість промислових запасів основного і супутніх корисних 

компонентів, особливості залягання рудних тіл і таке інше; 

гірничо-геологічні – характер і глибина залягання корисної копалини, 

мінливість літологічного складу і фізико-механічних властивостей вмісних 

порід, характер розривної тектоніки, структурно-морфологічні типи рудних тіл 

(штокверки, жили, лінзи, зони та ін.), товщина тіл, наявність безрудних 

інтервалів, коефіцієнт розкриття, гідрогеологічні умови відпрацювання, фізико-

механічні властивості рудних покладів і вмісних порід, обводненість і 

загазованість родовищ і багато іншого; 

геоекологічні – існування особливих природних об'єктів, що охороняються 

(заповідники, заказники, національні парки), господарська цінність земель, що 

відчужуються (сільгоспугіддя, ліси), можливі екологічні наслідки від порушення 

цілісності надр, водного режиму та ін., витрати на очищення поверхневих і 

підземних вод, атмосферного повітря і рекультивацію території після 

відпрацювання покладів, мінімізацію негативних екологічних наслідків 

розробки родовища і таке інше; 

економічні – рівень попиту і споживання, наявність ринків збуту, 

сприятливість міжнародної кон'юнктури, рівень конкуренції, ціни на продукцію, 

собівартість продукції, капітальні витрати на гірничо-металургійний комплекс, 
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експлуатаційні витрати, розмір прибутків, рівень рентабельності розробки 

родовища, ринкова вартість кінцевого продукту, вартість випереджувальних ГРР 

тощо; 

політичні – стабільність і демократичність політичної системи країни; 

наявність законодавчої бази; інвестиційна політика держави, система 

оподаткування і рентного регулювання, методи державного регулювання 

використання надр тощо. 

географічні – кліматичні особливості місцевості, тип рельєфу і клімат, 

наявність інфраструктури (шляхи сполучення, умови енергозабезпеченістю і 

водопостачання, наявність місцевих будівельних матеріалів і ресурсів палива), 

забезпеченість робочою силою та ін.; 

соціально-економічні – значення корисної копалини для потреб держави; 

ступінь забезпеченості цим видом корисної копалини; 

техніко-економічні – продуктивність гірничодобувного підприємства, 

способи розробки родовища, рівень механізації підприємства тощо; 

технологічні – мінеральний і хімічний склад руд, вміст основних і супутніх 

компонентів, структурно-текстурні особливості руд, фізичні та хімічні 

властивості (вологість, щільність, об'ємна маса, твердість, магнітні властивості 

мінералів, міцність і стійкість руди та вмісних порід, ступінь тріщинуватості 

порід тощо), наявність шкідливих домішок, комплексність руд, технології 

переробки і вилучення корисних компонентів, коефіцієнт вилучення корисних 

компонентів та ін. 

Для більшості родовищ першим визначальним критерієм оцінки є 

величина запасів. Крупні за масштабом родовища можуть рентабельно 

розроблятись навіть при негативному впливі інших факторів промислової 

цінності. Прямо протилежні передумови характерні для родовищ вугілля із 

незначними запасами.  

Величина запасів родовища визначає можливу продуктивність гірничого 

підприємства і термін його існування. В свою чергу, продуктивність визначає 

собівартість продукції, що випускається за трьома складовими: 1) змінні витрати, 

загальна сума яких прямо пропорційна обсягу продукції, що випускається, а 

питоме значення в розрахунку на 1 т (м3) продукції залишається постійним 

(витрати на енергію, матеріали, праця і таке інше); 2) умовно-постійні витрати, 
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загальна сума яких пропорційна часу існування підприємства, а питоме значення 

зменшується пропорційно продуктивності (загальноцехові, адміністративні 

витрати тощо); амортизація капітальних вкладень, загальна величина яких 

зростає пропорційно продуктивності, а питома - ще й обернено пропорційна часу 

існування підприємства. 

У певних ситуаціях оптимальна за часом потужність шахти може 

виявитися не оптимальною з технологічної або економічної позицій. Тому в тих 

випадках, коли інформація про родовище досить повна, доцільно обрати більш 

точні способи її оцінки за інтенсивністю відпрацювання родовища (для похило 

залягають і крутопадаючих пластів) та за умовами розвитку очисних робіт. 

Величина загальних запасів родовища не завжди є визначальною. 

Наприклад, коли освоєння родовища здійснюється чергами, важливо лише 

отримати впевненість у тому, що ймовірне значення цієї величини дозволяє 

організувати рентабельне виробництво на першій черзі при наявності певних 

резервів для його розвитку в майбутньому (нарощення запасів за рахунок 

прирізки запасів). Взагалі, реальна місткість ринку і можливий попит на 

вироблену продукцію повинні оцінюватися вже на ранніх стадіях вивчення 

родовищ щоб уникнути прорахунків у виборі продуктивності і, відповідно, 

економіки освоєння. При розрахунках не слід забувати, що оцінка «запаси - 

продуктивність» може здійснюватися по гірничій масі, а випуск продукції 

визначається виходом напівфабрикату (рядове вугілля) або вугільного 

концентрату. 

Власне для вугільних родовищ геолого-економічні критерії та показники 

оцінки систематизовано в методичному документі Інструкція із застосування 

Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до 

родовищ вугілля [46] та наведено в таблиці 4.2.  

З таблиці видно, що значна кількість параметрів оцінки стосуються 

гірничо-геологічних умов розробки та якості вугільних родовищ, але напряму не 

стосуються кількості запасів. Це можна пояснити взаємозв’язком якісних і 

кількісних характеристик родовища. Перелічені критерії практично оцінюються 

при підрахунку запасів у вигляді встановлених параметрів кондицій, які 

відбраковують найменш якісну частину запасів. Так, в більшості випадків для 

балансових запасів використовують параметри кондицій для якості: 
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максимальна зольність вугілля по – 40 %, мінімальна товщина вугільного пласта 

простої і складної будови – 0,5–0,6 м, для позабалансових запасів: максимальна 

зольність – 45–50 %, мінімальна товщина вугільного пласта простої і складної 

будови – 0,4–0,5 м. Застосування кондицій по якості вугілля та гірничо-

геологічних умов відпрацювання спричиняє зменшення кількості запасів. Це має 

особливе значення для незначних запасів вугілля, оскільки будь яке їх 

скорочення може призвести до нерентабельності відпрацювання і неокупності 

залучених засобів виробництва.   

Таблиця 4.2 - Критерії та показники промислової цінності запасів вугілля; 

складено за даними [46] 

№ Фактори та 

критерії 

оцінювання 

Показники, які використовують для оцінки 

фактору 

Особливості 

застосування для 

родовищ із 

незначними 

запасами 

1 2 3 4 

1 Кількість 

запасів 

За кількістю запасів родовища вугілля 

поділяються на надвеликі з запасами вугілля 

більше 100 млн т, великі – від 50 до 100 млн т, 

середні – від 20 до 50 млн т та малі – менше 20 

млн т 

Не оцінюється. 

Незначними є 

запаси кам’яного 

вугілля менше 5 

млн т, для бурого 

вугілля – менше 

0,5 млн т. 

2 Якість вугілля, 

марки та 

напрям 

використання 

Питома теплота згорання і на сухий 

беззольний залишок (Qs daf),  

у перерахуванні на робоче паливо (Qi r)  

середній показник відбиття вітриніту (Ro, %), 

вихід летких речовин (Vdaf, %)  

Застосування без 

особливостей 

3 Основні 

технологічні 

властивості та 

напрям 

використання 

Для бурого вугілля – масова частка 

максимальної вологоємкості на беззольний 

залишок (Wmaxaf, %), вихід смоли 

напівкоксування (TsK daf, %) і вища теплота 

згорання на сухий беззольний залишок (Qs daf, 

МДж/кг); для кам'яного – товщина 

пластичного шару (Y) мм; для 

високометаморфізованого кам'яного вугілля – 

вища теплота згорання на сухий беззольний 

залишок (Qs daf, МДж/кг), показник 

спікливості по індексу Рога (RI); для 

антрацитів – вища теплота згорання на сухий 

беззольний залишок (Qs daf, МДж/кг). 

-//- 
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  Продовження таблиці 4.2 

1 2 3 4 

4 Складність 

геологічної 

будови 

За особливостями геологічної будови - 

витриманістю товщини, будовою вугільних 

пластів, складністю умов їхнього залягання і 

гірничо-геологічними умовами розробки 

виділяють просту, складну та дуже складну 

будову родовищ (ділянок) 

-//- 

4.1 Морфометрія і 

витриманість 

вугільних 

пластів 

Поділ за товщиною на тонкі (менше 0,7 м), 

середньої товщини (0,71–1,2 м), товсті – 

більше 1,2 м. Для бурого вугілля, відповідно, – 

менше 2 м, середньої товщини – 2,1–4,0 м і 

товсті – більше 4 м 

ступінь 

витриманості 

шару зазвичай 

встановлюється 

для площі 

розміром не менш 

4 км 2 

Групи витриманості вугільних пластів за 

коефіцієнтом варіації (V, %): витримані, 

відносно витримані та невитримані. 

4.2 Кути падіння 

пластів 

Виділяються пласти з горизонтальним (0-5°), 

пологим (6–18°), похилим (19–35°), 

крутопохилим (36–55°) і крутим (56–90°) 

заляганням. 

Застосування без 

особливостей 

4.3 Глибина 

залягання  

Шахтні поля, які виділяються на глибоких 

(більш 1000 м від денної поверхні) горизонтах 

та за витриманістю товщини вугільних шарів і 

якістю вугілля і за характером тектоніки 

відповідають 1 групі, відносяться до 2 групи 

Класифікації запасів внаслідок надзвичайної 

складності гірничогеологічних умов 

відпрацювання, детальне вивчення яких не 

забезпечується технічними засобами 

геологорозвідувальних робіт.  

Як правило, не 

застосовується.  

Для незначних 

запасів глибина 

залягання більш 

1000 м від денної 

поверхні 

призводить до 

втрати 

промислового 

значення; 

здебільшого 

глибина їхнього  

відпрацювання не 

перевищує 650 м. 

4.4 Селектинвість 

видобутку 

Група родовища (ділянки) залежить також від 

передбачуваного способу (відкритий чи 

підземний, валовий чи селективний) розкриття 

і розробки родовища (ділянки). При цьому чим 

більша селективність (вибірковість) розробки, 

тим складніша геологічна будова родовища 

Для незначних 

запасів 

недоцільне 

застосування 

систем 

селективного 

видобутку 
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  Продовження таблиці 4.2 

1 2 3 4 

4.5 Ступінь 

порушеності на 

тектонічно 

складних полях 

шахт (розрізів) 

Розривні порушення за величиною амплітуди 

поділяються на 5 класів: надзвичайно дрібні - 

менше 3 м, дрібні – 3–10 м, середні – 10–100 м, 

крупні – 100–1000 м та надзвичайно крупні - 

більше 1000 м 

Застосування без 

особливостей 

4.6 Гідрогеологічні 

умови 

Величина можливих водопритоків в гірничій 

виробці залежить, перш за все, від проникності 

середовища, тобто тріщинуватість  і 

пористості порід масиву 

-//- 

5 Газовість   Метаноносність (м3 метану на 1 т добового 

видобутку вугільних пластів і бічних порід), як 

правило, зростає зі збільшенням глибини 

розробки. Виділення метану є одним з 

істотних чинників які впливають на 

собівартість видобутку. На газових шахтах 

збільшується кількість необхідного повітря на 

1 т середньодобового видобутку. Більш 

складними і енергоємними стають системи 

провітрювання і підігріву повітря. Все 

обладнання газових шахт створюється у 

вибухонебезпечному виконанні. Газовиділення 

справляє помітний вплив на вибір порядку 

відпрацювання шахтного поля і систем 

розробки (з мінімальною кількістю глухих і 

висхідних виробок) 

-//- 

6 Мінімальні 

запаси 

відокремлених 

блоків  вугілля 

Визначення мінімальних запасів пов'язане з 

обґрунтуванням способу розробки, 

капіталовкладень, річної потужності і техніко-

економічних показників шахти. Також вони 

залежить від місця розташування і 

дефіцитності сировини в даному районі. 

Параметри 

переважно для 

шахт з великими 

запасами 

7 Комплексність 

освоєння 

Вміст супутніх компонентів: піриту, 

марказиту, германію, рубідію, цезію, індію, 

галію, урану, скандію, молібдену, свинцю і 

цинку, бітумів та ін. 

-//- 

8 Небезпека 

забруднення 

навколишнього 

середовища за 

наявності 

шкідливих 

сполук 

Підвищений вміст сірки і інших елементів, що 

утворюють високотоксичні і лужні сполуки 

(ртуті, миш'яку, берилію, фтору, K2O, Na2O) 

-//- 
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  Закінчення  таблиці 4.2 

1 2 3 4 

9 Ступінь 

техніко-

економічного 

вивчення 

Визначення гірничотехнічних, географо-

економічних, соціально-економічних, 

економічних та інших умов промислового 

освоєння виявлених вугільних пластів, 

прийнятних способів і технологічних схем 

видобутку та переробки вугілля, а також умов 

реалізації товарної продукції гірничого 

виробництва 

Розподіл на запаси, для яких проведено ГЕО-1, 

ГЕО-2, ГЕО-3 

-//- 

10 Промислове 

значення 

За результатами техніко-економічних і 

вартісних розрахунків розподіл на балансові, 

позабалансові та умовно балансові запаси 

-//- 

 

Крім перелічених в таблиці 4.2 для незначних запасів додатковий вплив 

мають наступні чинники. 

Взаємне розташування пластів у світі. При розробці зближених пластів 

необхідно дотримуватися черговість їх виїмки і більш складного (більш 

вартісного), ніж в звичайних випадках, підтримання виробленого простору. 

Обидва ці фактори обумовлюють застосування тільки певних способів розкриття 

та систем розробки. 

Гідрогеологічні умови. Для незначних за запасами ділянок надр також 

характерним є гідрогеологічний зв'язок із затопленими старими гірничими 

виробками. Цей аспект може бути як позитивним (у разі дренування старих 

гірничих виробок за рахунок відкачки води на діючих шахтах), так і негативним 

при затоплені виробок старих гірничих робіт, збільшення водовідведення за 

рахунок гідрологічного зв'язку. 

Фізико-механічні властивості корисної копалини і вмісних порід, у тому 

числі: 

 тріщинуватість гірських порід ускладнює роботу породоруйнуючого 

інструменту на забої, збільшує водопроникність; 

 гранулометричний склад вмісних гірських порід має велике значення 

для процесу переробки вугілля; 

 стійкість гірських порід істотно впливає на вибір системи розробки, 

спосіб управління гірським тиском і конструкції кріплення виробок і очисного 
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простору. Найбільш простим є управління обваленням глинистих і піщанистих 

сланців, більш складним - пісковиків і вапняків. 

 вологість корисної копалини і пористість, від яких безпосередньо 

залежать: механічна міцність, абразивність, водопроникність і інші властивості 

гірських порід.  

 механічна міцність, яка залежить від мінералогічного складу, 

структури, пористості, вологості, характеру зв'язку між зернами, твердості і 

розміру часток тощо.  

Надалі проведено статистичний аналіз та аналіз чутливості найбільш 

важливих параметрів оцінки вугільних родовищ із незначними запасами, що 

дало змогу визначити граничні та оптимальні значення показників. Для 

проведення статистичного аналізу було створено вибірку із групи вугільних 

родовищ із незначними запасами, для яких зібрано і систематизовано наступні 

показники: 

1. складність геологічної будови та гірничо-геологічних умов розробки 

(по групам складності відповідно до [46]; 

2. мінімальна загальна товщина, м; 

3. максимальна загальна товщина, м; 

4. середня загальна товщина, м; 

5. витриманість пластів (по групам витриманості пластів відповідно до 

[46]);  

6. площа шахтоділянки; 

7. глибина залягання пластів, м; 

8. кути падіння порід (від…до); 

9. вологість, %; 

10. зольність чистих вугільних пачок, %; 

11. середня зольність з врахуванням засмічення, %; 

12. вміст сірки, %; 

13. вихід летких речовин середній, %; 

14. кількість балансових запасів, тис. т; 

15. експлуатаційні запаси, тис. т; 

16. виробнича потужність, тис. т/рік; 

17. термін будівництва, років; 
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18. термін експлуатації, років; 

19. cобівартість 1 т рядового вугілля, грн; 

20. оптова ціна  1 т рядового вугілля, грн; 

21. рентабельність по чистому прибутку, %.  

Серед перелічених показників №№ 1–8 характеризують складність 

геологічної будови та гірничо-геологічних умов розробки, №№ 9–13 визначають 

якість, марки та напрям використання вугілля, показники №№ 14–21 стосуються 

кількості запасів та техніко-економічних параметрів їх розробки. 

В таблиці 4.3 приведені результати розрахунків із визначенням граничних 

та оптимальних параметрів для рентабельної розробки вугільних родовищ із 

незначними запасами. 

 

Таблиця 4.3 – Чинники та критерії, які визначають промислове значення 

вугільних родовищ із незначними запасами 

Чинники, які 

впливають на 

промислове 

значення 

запасів 

Критерії оцінювання 

запасів 

Граничні 

значення  

параметрів 

Оптимальні значення 

параметрів 

1 2 3 4 

Геологічні та 

гірничо-

геологічні 

Величина запасів до 5 млн т 4–5 млн т 

Складність геологічної 

будови 

складна  

(2 група) 

складності 

проста, переважно 

проста (1 група 

складності) 

Глибина розробки до 600 м до 200–300 м 

Якість вугілля та 

напрям використання 
А,Ж,К,П А 

Ступінь геологічного 

вивчення (геологічні 

ризики) 

С1+С2 А+В 

Технологічні 

властивості 
Збагачуваність 

від легкої до дуже 

важкої, переважно 

середнього 

ступеня 

збагачуваності 

легкого та середнього 

ступеня збагачуваності 

  



113 
 

  Закінчення таблиці 4.3 

1 2 3 4 

Екологічні 

умови 

Способи та системи 

розробки 

підземний, 

камерна система, 

розкриття  

похилими 

стовбурами 

підземний, камерна 

система, розкриття  

похилими стовбурами 

Існуючий стан 

геологічного 

середовища регіону 

істотно 

порушений, 

спричинено 

попередніми 

видобувними 

роботами, деколи 

критичний (за 

класифікацією 

Яковлєва Є.О.) 

частково порушений (за 

класифікацією Яковлєва 

Є.О.) 

Економічні 

передумови 

Кон’юнктура ринків та 

ціна на сировину 
  

Ціна вугілля не нижче 400 грн/т 600 грн/т 

Виробнича потужність 

тис т/рік 

не менше 5–10 тис. 

т 
70 

Термін промислового 

освоєння, років 
не менше 5 років 15 

Термін будівництва, 

років 

не більше 3–4 

років 
менше 1 року 

Рентабельність 

проекту, % 
15–18 20 

Окупність 

капіталовкладень 

не більше 2–3 

років 
менше 1 року 

У міжнародній практиці для визначення базових критеріїв оцінки гірничих 

проектів найчастіше використовують методи експертних оцінок і окремі 

консалтингові компанії мають свій перелік факторів, які визначають ризики і 

переваги гірничого бізнесу. За експертною оцінкою компанії “Ernst & Young” 

для освоєння вугільних родовищ найважливішими є фактор наявності і 

використання замінників сировини [146]. Саме собівартість і ціна використання 

інших видів енергетичних ресурсів може спричинити скорочення попиту на 

вугілля. Другим фактором для вугільних родовищ названо оптимізацію 

грошових засобів добувних підприємств. Фактор оптимізації грошових потоків 

спричинений обмеженим прогнозом щодо цін і попиту на ринку, що є 

результатом постійних змін кон’юнктури ринків. Добувні компанії намагаються 
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утримати ліквідність балансу і максимізувати операційний грошовий потік для 

довгострокової рентабельності. Найчастіше компанії можуть ефективно 

контролювати ліквідність шляхом поступового скорочення витрат і 

забезпечувати підвищення ефективності капіталовкладень. 

Третім фактором є наявність “соціальних дозволів” і можливості 

відновлення шахт. Негативні наслідки розробки родовищ, пов’язані з 

соціальними й екологічними факторами, впливають на імідж підприємств і 

ускладнюють отримання дозволів і ліцензій на видобуток вугілля [109]. Для 

отримання “соціальної ліцензії” компаніям необхідно забезпечити стратегічні 

заходи у цьому напрямі і пов’язати ефективність виробництва із вигодами 

місцевих спільнот.  

Для вибірки вугільних родовищ із незначними запасами було проведено 

аналіз чутливості вартісних показників освоєння (вартості ЧДГП (NPV), 

терміну окупності капіталовкладень (PP), коефіцієнту рентабельності R) при 

зміні найбільш важливих параметрів оцінки - кількості запасів (таблиця 4.4) та 

при зміні ціни реалізації товарної продукції (таблиця 4.5). Результати 

розрахунків [105] підтверджують значний вплив коливань кон’юнктури ринку і 

ціни на сировину, але також фіксують істотний вплив на рентабельність 

освоєння можливого непідтвердження кількості запасів. 

Таблиця 4.4 – Результати аналізу чутливості вартості і рентабельності 

освоєння при зміні кількості запасів 

 

Зміна вихідних 

параметрів, % 
NPV,% PP 

R,% 

 

Базовий варіант 0 361,0 1,7 15,6 

зміна кількості запасів -20 217,5 1,9 11,4 

  -10 289,2 1,8 13,5 

  10 414,7 1,7 17,1 

  20 468,4 1,6 18,6 
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Таблиця 4.5 – Результати аналізу чутливості вартості і рентабельності 

освоєння при зміні ціни реалізації 

 

Зміна вихідних 

параметрів, % 
NPV,% PP 

R,% 

Базовий варіант  0 361,0 1,7 15,6 

Дохід від реалізації/зміна ціни -20 13,4 13,4 -3,9 

  -10 187,2 7,6 5,8 

  10 620,5 1,3 25,3 

  20 880,1 0,9 35,1 

 

Для більшості родовищ першим визначальним критерієм оцінки є 

величина запасів. Крупні за масштабом родовища можуть рентабельно 

розроблятись навіть при негативному впливі інших факторів промислової 

цінності. Прямо протилежні передумови характерні для родовищ вугілля із 

незначними запасами. Незначні кількості запасів, як правило, спричиняють 

короткі терміни експлуатації ділянки надр із невисокими показниками 

продуктивності. Це виступає причиною необхідності прискореної окупності 

капіталовкладень, що в таких умовах є складним завданням.  

Для вугільних родовищ із незначними запасами першочергове значення 

мають ті критерії, які безпосередньо впливають на найбільш критичний параметр 

– величину запасів вугілля і відповідно термін існування добувного 

підприємства. Такими критеріями є якість вугілля, що визначає напрям 

використання і його ліквідність, ступінь геологічного вивчення, який виражає 

геологічні ризики непідтвердження запасів, та складність гірничотехнічних 

умов, які визначають способи і системи розкриття і розробки запасів. 

Серед економічних факторів для вугільних родовищ загалом найбільший 

вплив має наявність використання замінників сировини та кон’юнктура ринків, 

ціна на сировину. Для родовищ із незначними запасами більший вплив може 

мати фактор цін та можливості видобутку, що передбачає наявність дозвольних 

документів і соціальних дозволів . 

Промислового значення об’єкти із незначними запасами можуть набувати 

за сприятливості всіх інших умов освоєння – гірничотехнічних умов, які 
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сприяють формуванню низької собівартості видобутку, якості корисної 

копалини, сприятливої кон’юнктури ринку мінеральної сировини, локалізації 

об’єкту по відношенню до споживачів та ін. При цьому головною передумовою 

залучення об’єктів із незначними запасами до експлуатації має бути їх високий 

ступінь геологічного вивчення, а рішення про можливе промислове значення 

повинно прийматися після детальних техніко-економічних розрахунків. 

4.3 Фактор ціни вугілля та її обґрунтування при геолого-економічній 

оцінці родовищ 

Визначення ціни реалізації вугілля або продуктів збагачення потребує 

детального обґрунтування, а сам дохідний складник оцінки завжди розглядається 

як один зі складників ризику гірничого бізнесу. Коливання цін на вугілля можуть 

спричинити як залучення до експлуатації родовищ навіть з невеликими запасами 

і погіршеною якістю, так і зворотні процеси. 

Для вугільних родовищ ціни на сировину та поточні зміни кон’юнктури 

ринку зазвичай вносять до переліку чинників істотного впливу поряд із 

соціальними дозволами та умовами реабілітації шахт, наявністю і 

використанням замінників та ін. [146]. За даними фахівців канадського Інституту 

гірничої справи і металургії, окремі складники гірничого ризику мають різну 

вагу, але чинник ціни на мінеральну сировину завжди коливається в межах 30–

40 % [149]. 

Під час проведення геолого-економічної оцінки запасів вугілля ціна на 

товарну продукцію істотно впливає на вартість запасів і рентабельність їхнього 

відпрацювання, що врешті-решт визначає балансову належність запасів 

(розподіл на клас балансових і позабалансових). 

Використання цін під час проведення ГЕО у вітчизняній практиці 

регламентується Положенням про порядок розробки та обґрунтування кондицій 

на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у 

надрах (п. 7.4) [86]. Для визначення вартості товарної продукції гірничого 

виробництва належить застосовувати діючі оптові ціни на відповідний різновид 

і сорт продукції, що склалися на товарних біржах. Ціни на товарну продукцію, 
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визначені на підставі договорів з користувачами, можна застосовувати для 

визначення її вартості в разі, якщо вони не нижчі від біржових (звичайних). Якщо 

згідно із законодавством ціни на товарну продукцію гірничого виробництва 

регулюються і вони є нижчими від світових, то для визначення вартості запасів і 

ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, яку надають у 

користування, варто застосовувати регульовані ціни, а для визначення 

балансової належності запасів корисних копалин потрібно використовувати 

світові ціни. У разі якщо регульовані ціни є вищими від світових, то 

використовують тільки регульовані ціни. Якщо користувач надр входить в 

об’єднання підприємств і реалізує свою товарну продукцію гірничого 

виробництва за внутрішніми цінами цього об’єднання, такі ціни можна 

використовувати для економічних розрахунків у разі, якщо вони вищі від 

біржових або регульованих згідно із законодавством. 

У надзвичайних випадках, коли рівень діючих оптових біржових цін на 

товарну продукцію гірничого виробництва не забезпечує рентабельного 

розроблення родовища (покладу), користувач надр, який розробляє або 

розроблятиме родовище на умовах економічного ризику, може запропонувати 

застосування вищих прогнозних цін реалізації продукції або нижчих цін на 

гірниче обладнання чи послуги в комерційному варіанті техніко-економічної 

оцінки (ТЕО). У разі якщо звичайну ціну не можна визначити із застосуванням 

положень [86], то для доказів обґрунтування її рівня застосовують правила, 

визначені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а 

також національними стандартами з питань оцінки майна та майнових прав. 

Отже, у матеріалах ГЕО передбачено використання таких різновидів цін: 

– біржові (оптові ціни на товарних біржах); 

– договірні (за умови, що вони не нижчі, ніж біржові); 

– регульовані (згідно із законодавством); 

– світові (для визначення балансової належності запасів); 

– трансфертні (для об’єднання підприємств). 

Договірні й біржові ціни в практиці оцінки розглядають як окремі варіанти 

контрактних цін. 
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Ціни на вугілля в міжнародній практиці формуються укладанням 

строкових, спотових чи біржових контрактів (рис. 4.2). На сьогодні міжнародна 

торгівля вугіллям здійснюється в межах строкових контрактів і за спотовими 

угодами. 

 

Рис. 4.2. Основні різновиди контрактів під час реалізації вугілля (за 

даними [83]) 

Треба зазначити, що в останні роки переважають короткострокові 

договори, рідше середньострокові, хоча в минулому контракти укладали й на 

десятирічні терміни. Для визначення вартості запасів вугілля і рентабельності 

їхнього відпрацювання контрактні ціни завжди коригують відповідно до 

показників питомої теплоти згорання, а також з його якісними показниками 

(вмісту сірки, золи, вологи, виходу летких речовин). Ціни на коксівне та 

енергетичне вугілля, яке постачають на світовий ринок, встановлюють залежно 

від його якості, обсягу постачання, витрат на транспортування та інших умов. У 

вітчизняній практиці оцінки найбільше застосовують оптові ціни на товарних 

біржах і договірні. Названі ціни мають досить об’єктивний характер, за такої 

умови використання перших зазвичай обмежено наявністю самих бірж 

мінеральної сировини в регіоні розміщення родовища. Ф’ючерсні ринки вугілля 

діють у США, Європі, Австралії та інших країнах. Під час використання цін 

міжнародної торгівлі в оцінках запасів потрібно враховувати умови постачання 

вугілля в разі укладання контрактів, які викладено в Інкотермс 2010 (CIF, FOB, 

FCA, EXW, CFR, FAS, CFR, CPT, CIP, DAP, DDP). Найчастіше під час 

експортування вугілля та укладання відповідних угод використовують ціни CIF 

і FOB. Використання міжнародних біржових цін під час оцінювання вітчизняних 
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запасів набуло актуальності декілька років тому через затвердження нової 

методики розрахунку ціни на електроенергію. Відповідно до цих змін ціну на 

вугілля в країні не встановлюють у Міненерговугілля, як було раніше, 

прив’язують до індексу API2, з урахуванням доставлення вугілля в Україну. 

Індекс API2 – щотижневий показник ціни енергетичного вугілля в портах 

Амстердама, Роттердама і Антверпена (АРА). Ця методика спирається на 

європейську ціну вугілля на біржі в Роттердамі та вартість доставлення до 

споживача. Спотова ціна на умовах CIF ARA є основним показником для 

імпортерів вугілля в північно-західній Європі.  

Для використання зазначених різновидів міжнародних цін у практиці ГЕО 

потрібним є статистичне опрацювання вибірки показників за середньо- або 

довгостроковий період. Це зумовлено потребою врахування тривалого терміну 

експлуатації запасів (зазвичай не менше ніж 10 років) і вилученням з розрахунків 

максимальних і мінімальних значень показників, які переважно мають 

випадковий характер [104]. Динаміка цін CIF ARA за вибраний період 2016–2017 

рр. і приклад розрахунку темпів росту та середніх значень показника, які можна 

використовувати для прогнозування цін. За цей період зафіксовано позитивний 

тренд зростання з допустимими коливаннями ціни (коефіцієнт варіації 0,16). 

Середнє значення ціни становило 54,95 $/т із середнім приростом 1,14 

$/розрахунковий період і темпом зростання 2,48 % до попереднього періоду. Для 

використання ціни в техніко-економічних розрахунках доречно вилучити 

максимальні значення темпу росту (понад 10 %), що зменшить показник для 

прогнозування ціни до 1,52 %. Для оцінювання запасів вугілля для вітчизняних 

родовищ зазначені вище ціни міжнародної торгівлі можна використовувати 

насамперед за умов міжнародних постачань під час розроблення родовищ. 

Велику кількість вітчизняних запасів розробляють для реалізації на 

внутрішньому ринку. У цьому випадку діє інший порядок визначення ціни, який 

передбачає детальну класифікацію вугільної товарної продукції та застосування 

знижок і надбавок відповідно до кожного різновиду (рис. 4.3). 

Орієнтовні значення надбавок (знижок) за окремими показниками якості 

вугілля наведено в табл. 4.6 за даними [78]. 
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Для визначення варіативності цін, використаних під час техніко-

економічних розрахунків ГЕО, проведено статистичну оцінку вибірки цінових 

показників і собівартості виробництва для 69 вугільних об’єктів. Вибірку 

складено з ділянок з дрібними або невеликими запасами, для яких ГЕО 

проводили впродовж одного календарного року і які характеризуються 

достатньою кількістю подібних ознак (якість вугілля, складність будови і 

витриманість пластів, системи розкриття й розроблення, продуктивність 

видобутку). Ділянки надр характеризуються простою і складною будовою 

вугільних пластів (54 % об’єктів), просту будову пласта мають 20 % ділянок, 

складну – 26 %. Пласти є відносно витриманими для 62 % ділянок, 

невитриманими – 38 %. Мінімальна товщина пластів 0,47 м, максимальна – 1,22 

м, середня за вибіркою – 0,83 м. Середня зольність вугільних пачок – 12,6 %, 

мінімальне значення (середніх показників) – 8 %, максимальне – 18,8 %. 

Для більшості ділянок експлуатаційні запаси становлять від 200 до 1000 

тис. т, продуктивність – у межах 50–150 тис. т/рік. Розроблення запасів 

відбувається камерною системою. 

 
Рис. 4.3. Послідовність формування цін на вугілля на внутрішніх 

ринках   
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Таблиця 4.6 – Орієнтовні значення надбавок/знижок за окремими 

показниками якості вугілля [78]. 

 
За результатами розрахунків використані ціни за показниками варіації 

мають допустимі коливання (коефіцієнт варіації 0,13) і подібні до варіативності 

цін CIF ARA (табл. 4.7). 

 

Таблиця 4.7. Показники варіації ціни на вугілля в разі проведення ГЕО 

 

Для об’єктів вугледобування із цієї вибірки також проаналізовано 

чутливість вартості запасів і рентабельність їхнього розроблення від зміни цін 

реалізації вугілля. Результати розрахунку підтвердили істотну залежність між 

ефективністю розроблення запасів і рівнем цін (рис. 4.4). 

 



122 
 

 
 

Рис. 4.4. Графік чутливості вартості запасів і рентабельності їхнього 

розроблення від зміни цін реалізації вугілля 

 

Окремим методичним питанням є вибір та обґрунтування цін для ТЕО 

залежно від стадії освоєння родовища. У вітчизняній практиці під час 

проведення ГЕО запасів вугілля використовують найчастіше контрактні ціни, які 

надає надрокористувач. Тому такі ціни є дійсно обґрунтованими за таких умов: 

– запаси є в стадії промислового розроблення, що забезпечує наявність 

фактичних даних; 

– наявність довго- і середньострокових контрактів, оскільки показники 

угод на незначні періоди й невеликі обсяги вугілля не можуть застосовувати для 

всього періоду експлуатації запасів; 

– контрактні ціни не нижчі за оптові біржові, що підтверджено окремим 

статистичним аналізом і розрахунком прогнозних значень. 

Для нерозроблюваних ділянок надр зазвичай використовують показники 

інших вугледобувних підприємств або довідкові ціни. 

Рекомендоване обґрунтування цін на вугілля для техніко-економічних 

розрахунків за стадіями ГЕО наведено в табл. 4.8. 
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Таблиця 4.8. Обґрунтування цін на вугілля для техніко-економічних 

розрахунків за стадіями ГЕО 

 

Стадія геолого-

економічної оцінки  

Об’єкт оцінки  Обґрунтування ціни для техніко-

економічних розрахунків 

ГЕО-3 Попередньо розвідані 

запаси  

Перспективні ресурси 

Ціни розроблюваного родовища-аналога або 

оптові ціни на вугілля з коригуванням за 

якістю вугілля 

ГЕО-2 Попередньо розвідані 

запаси  

ГЕО-1 Розвідані запаси  оптові ціни на вугілля з коригуванням за 

якістю вугілля 

Запаси в стадії 

промислового 

освоєння 

Фактичні дані реалізації за попередній 

період; контрактні ціни (середньо- та 

довгострокові контракти) 

 

Ціна вугілля є одним з важливих складників ризику гірничого бізнесу і 

потребує детального обґрунтування під час прогнозування цін на період 

експлуатації запасів [61]. Показники прогнозних цін істотно впливають на 

вартість запасів і рентабельність їхнього відпрацювання, що врешті-решт 

визначає балансову належність запасів (розподіл на класи балансових і 

позабалансових). Визначення ціни реалізації вугілля або продуктів збагачення 

потребує докладного обґрунтування залежно від стадії освоєння запасів. Для 

детальної ГЕО розроблюваних родовищ обґрунтованим є використання 

фактичних цін реалізації вугілля за попередній період і контрактних цін на 

майбутні періоди за умови наявності середньо- та довгострокових контрактів. 

Під час проведення початкової й попередньої ГЕО можливим є використання цін 

розроблюваного родовища-аналога або оптових цін на вугілля з коригуванням за 

якістю. 

 

4.4 Визначення залежностей між кількісними і якісними параметрами 

оцінки вугільних родовищ з незначними запасами 

 

Метою цього розділу є виявлення головних показників якості та гірничо-

геологічних параметрів експлуатації, які формують промислове значення 

вугільних родовищ із незначними запасами.   
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Для проведення статистичного аналізу було створено вибірку із групи 

вугільних родовищ із незначними запасами, для яких зібрано і систематизовано 

наступні показники наведені в таблицях 4.9, 4.10: 

1. складність геологічної будови та гірничо-геологічних умов розробки 

(по групам складності відповідно до [46]; 

2. мінімальна загальна товщина, м; 

3. максимальна загальна товщина, м; 

4. середня загальна товщина, м; 

5. витриманість пластів (по групам витриманості пластів відповідно до 

[46]);  

6. площа шахто ділянки; 

7. глибина залягання пластів, м; 

8. кути падіння порід (від…до); 

9. вологість, %; 

10. зольність чистих вугільних пачок, %; 

11. середня зольність з врахуванням засмічення, %; 

12. вміст сірки, %; 

13. вихід летких речовин середній, %; 

14. кількість балансових запасів, тис. т; 

15. eксплуатаційні запаси, тис. т; 

16. виробнича потужність, тис. т/рік; 

17. термін будівництва, років; 

18. термін експлуатації, років; 

19. cобівартість 1 т рядового вугілля, грн; 

20. оптова ціна  1 т. рядового вугілля, грн; 

21. рентабельність по чистому прибутку, %.  

Показники які обрані характеризують родовища з незначними запасами за 

складністю геологічної будови та гірничо-геологічних умов їхньої розробки, 

визначають якість, марки та напрям використання вугілля, а також показники які 

стосуються кількості запасів та техніко-економічних параметрів їх розробки. 
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Для більшості ділянок експлуатаційні запаси складають від 20 до 

11889 тис. т,  продуктивність знаходиться в межах 6–600 тис. т/рік. Розробка 

запасів відбувається камерною системою. 

Співставлення та розподіл об’єктів по групам складності будови, 

витриманості вугільних пластів і продуктивності наведено на рис. 4.5. 

 
 

Рис. 4.5. Розподіл об’єктів по групам складності будови, витриманості 

вугільних пластів і продуктивності 
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Таблиця 4.9 – Показники варіації якісних параметрів вугілля та 

гірничо-геологічних характеристик 

Показники оцінки 

Minimum Maximum 

Середнє 

значення 

Стандартне 

квадратичне 

відхилення 

Коефіцієнт 

варіації 

Kv 

середня загальна товщина, м 0,52 1,38 0,85 0,21 
0,25 

вологість, % 0,70 5,30 1,99 1,12 0,56 

середня зольність з 

врахуванням засмічення, % 

0,70 35,90 19,52 7,92 

0,41 

вміст сірки, % ,70 35,90 19,52 7,92 0,41 

вихід летких речовин 

середній, % 

1,38 43,90 11,89 11,83 

0,99 

глибина залягання пластів, м 30,00 1059,50 355,35 203,35 
0,55 

площа шахтоділянки 0,04 6,38 1,31 1,40 0,23 

кути падіння порід від  3,00 45,00 17,67 12,89 0,57 

кути падіння порід до 7,00 65,00 38,62 15,83 1,07 

 

Таблиця 4.10 – Показники варіації кількості запасів і техніко-

економічних параметрів 

Показники оцінки Minimum Maximum Середнє 

значення 

Стандартне 

квадратичне 

відхилення 

Коефіцієнт 

варіації 

Kv 

кількість балансових 

запасів, млн т 

21,00 11889,00 1699,89 2394,24 

1,41 

експлуатаційні запаси 13,03 9018,00 1442,17 1646,97 1,14 

виробнича потужність 6,00 600,00 98,63 113,04 1,15 

термін будівництва, 

років 

0,40 8,00 2,02 1,09 

0,54 

термін експлуатації, 

років 

6,00 37,40 16,62 6,33 

0,38 

собівартість 1 т 

рядового вугілля 

270,00 695,00 515,26 98,34 

0,19 

оптова ціна  1 т. 

рядового вугілля 

290,00 710,00 541,20 98,86 

0,18 

 

Проведений статистичний аналіз дозволив виявити найбільш сталі та 

найбільш динамічні параметри якості та умов відпрацювання незначних запасів 

вугілля, що дозволяє кількісно оцінити геологічні ризики непідтвердження 

якості або кількості запасів. 
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Серед параметрів якості вугілля найбільші коливання характерні для 

виходу летких компонентів, що визначає цей параметр як найбільш ризикований. 

Найменші коефіцієнти варіації характерні для вологості вугілля. Серед 

параметрів гірничо-геологічних умов розробки максимальні значення 

коефіцієнтів варіації характерні для кутів падіння пластів. Відповідно із ними 

пов’язані максимальні ризики можливого непідтвердження запасів вугілля або 

нерентабельного їх відпрацювання. Найменші значення - витриманості пластів, 

що характеризує параметр як найбільш безпечний (безризиковий) при 

промисловому освоєнні запасів. 

Наступним кроком для даної вибірки було проведено кореляційний аналізу 

між показниками якості і кількості запасів вугілля, параметрів гірничо-

геологічних умов розробки і кількістю вугілля, а також всіх вище перелічених 

показників із результуючими техніко-економічними показниками 

(продуктивністю по видобутку, терміном експлуатації, собівартістю видобутку, 

вартістю вугілля та рентабельністю розробки запасів). В більшості випадків при 

проведенні аналізу незалежними величинами були показники якості видобутого 

вугілля або гірничо-геологічних умов розробки. В якості залежних параметрів 

використовувались результати підрахунку запасів (кількість) та техніко-

економічні показники. 

Кореляційний аналіз параметрів якості і кількості вугілля та техніко-

економічних показників виявив наступні залежності: 

1) серед показників якості вугілля найбільше вплив на величину запасів 

має вихід летких речовин; 

2) вміст сірки і зольність вугілля негативно впливають на значення 

собівартості видобутку і переробки; 

3) фіксується високий кореляційний зв'язок між величиною запасів і 

продуктивністю по видобутку, що свідчить про переважний вплив цього фактору 

не дивлячись на гірничо-геологічні умови; 

4) величина запасів незначним чином впливає на рентабельність розробки 

запасів, що можна пояснити однорідністю даних вибірки щодо величини запасів, 

оскільки всі вони є незначними. 
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Окремі розподіли параметрів якості і кількості вугільних запасів наведені 

на рис. 4.6, 4.7. 

 
Рис. 4.6. Залежність між зольністю запасів і собівартістю видобутку 

 
Рис. 4.7. Залежність між величиною запасів і продуктивністю по 

видобутку 
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Кореляційний аналіз гірничо-геологічних параметрів  освоєння та техніко-

економічних показників виявив наступні залежності: 

1. Найбільше на складність геологічної будови і гірничих умов розробки 

впливає товщина вугільних пластів. Пряма залежність складності, будови і 

товщини вугільних пластів є неприродною і пов’язана із застосуванням 

параметрів кондицій за товщиною для різних за величиною запасів: чим більша 

товщина пластів, тим складнішої будови родовища можна залучити до 

промислової розробки. Незначні запаси родовища із малими товщинами є 

нерентабельними. Також саме ускладнення умов експлуатації спричиняє 

скорочення термінів експлуатації родовища. Терміни будівництва для більшості 

об’єктів із незначними запасами не перевищують чотирьох років, але при 

ускладненні гірничо-геологічних факторів спостерігається певне зростання 

термінів будівництва шахт та виходу на проектну продуктивність до 8 років. 

2. Для даної вибірки родовищ із незначними запасами, значна кількість 

балансових запасів зосереджена на більших глибинах і/чи збільшується із 

глибиною залягання пластів. Пряма залежність величини запасів і глибини 

залягання вугільних пластів є так само пов’язана із застосуванням параметрів 

кондицій по глибині для різних за величиною запасів: чим більша кількість 

запасів, тим більші глибини можуть бути рентабельними для відпрацювання. 

3. Найбільш чутливими обсяги балансових запасів виявляються до кутів 

падіння вугільних пластів та глибини їх залягання, що визначає доцільність 

використання відповідних параметрів кондицій. 

4. На рентабельність розробки найбільше впливають кути падіння пластів 

та терміни відпрацювання запасів. Фіксується певний прямий зв'язок між 

глибиною розробки і рентабельністю, що може бути спричинено концентрацію 

найбільш якісних запасів на більших глибинах. 

Окремі розподіли гірничо-геологічних параметрів освоєння вугільних 

запасів та техніко-економічних показників наведені на рис. 4.8–4.10. 
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Рис. 4.8. Розподіл і залежність складності геологічної будови від товщини 

вугільних пластів 

 
Рис. 4.9. Розподіл і залежність терміну будівництва добувного 

підприємства від складності геологічної будови вугільних пластів 
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Рис. 4.10. Розподіл і кількості запасів вугілля від глибини залягання 

пластів 

Для більшості родовищ першим визначальним критерієм оцінки є 

величина запасів. Крупні за масштабом родовища можуть рентабельно 

розроблятись навіть при негативному впливі інших факторів промислової 

цінності. Прямо протилежні передумови характерні для родовищ вугілля із 

незначними запасами. Незначні кількості запасів як правило спричиняють 

короткі терміни експлуатації ділянки надр із невисокими показниками 

продуктивності. Це виступає причиною необхідності прискореної окупності 

капіталовкладень, що в таких умовах є складним завданням.  

Промислового значення об’єкти із незначними запасами можуть набувати 

за сприятливості всіх інших умов освоєння – гірничотехнічних умов, які 

сприяють формуванню низької собівартості видобутку, якості корисної 

копалини, сприятливої кон’юнктури ринку мінеральної сировини, локалізації 

об’єкту по відношенню до споживачів та ін. При цьому головною передумовою 

залучення об’єктів із незначними запасами до експлуатації має бути їх високий 

ступінь геологічного вивчення, а рішення про можливе промислове значення 

повинно прийматися після детальних техніко-економічних розрахунків. 
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4.5 Обґрунтування граничних параметрів промислової цінності вугільних 

родовищ з незначними запасами 

Для даної вибірки об’єктів було проведено розрахунок вартості запасів та 

рентабельності їх відпрацювання при сталих значеннях ціни на вугілля. 

Методика визначення вартості запасів відповідала чинним нормативним 

документам. В якості основних показників були прийняті наступні: 

Чистий дисконтний грошовий потік (NPV – net present value) – різниця 

між сумою дисконтованих грошових потоків та сумою дисконтованих 

інвестицій. Для розрахунку NPV використовують формулу 

  NPV =∑
t= 1

n CF
t

(1+k )t
−∑

t= 1

n I
t

(1+k )t     

де СF (cash flow) – грошові потоки за роками реалізації проекту; 

I – обсяг інвестиційних ресурсів, залучених для реалізації проекту; 

k – дисконтна ставка.  

Якщо величина NPV більше нуля, то даний інвестиційний проект є 

економічно більш вигідним, ніж будь-який альтернативний варіант. 

 Індекс прибутковості (РІ – profitability index) – це відношення суми 

дисконтованих результатів (грошових потоків) до суми дисконтованих витрат 

(інвестицій). Очевидним є те, що якщо значення NPV більше нуля, то значення РІ 

буде більше 1, а даний інвестиційний проект буде економічно більш вигідним, 

ніж будь-який альтернативний варіант. 

Термін окупності інвестицій (РВР – payback period). Період часу від 

початкового до такого розрахункового року розрахункового періоду, в якому 

накопичений грошовий потік дорівнює сумі капітальних вкладень за весь 

розрахунковий період. 

За результатами розрахунків систематизовано основні гірничо-технічні та 

техніко-економічні параметри, які дозволяють ефективно розробляти незначні 

запаси вугільних родовищ. В наступних таблицях (табл. 4.11, 4.12) приведено їх 

оптимальні та граничні значення. Також вказано негативні значення параметрів, 
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які були зафіксовані у вибірці, і прийняття їх в розрахунок вартості запасів 

спричиняло негативні значення показників ефективності. 

 

Таблиця 4.11 – Граничні та оптимальні значення гірничотехнічних 

параметрів при розробці незначних запасів вугілля 

 Параметри 

Значення головних гірничотехнічних параметрів 

Оптимальні 

значення 

Граничні 

значення 

Негативні 

значення, які 

призводять до 

неефективної 

розробки 

середня загальна товщина, м 
1,0–1,4  0,6–1,0  0,4–0,6  

середня зольність з 

врахуванням засмічення,% до 20  30–35  вище 35  

глибина залягання пластів, м 
30–300  300–500 500–800 

площа шахтоділянки 5,0–6,5 1–5 менше 1 

кути падіння порід від  3–15 15–30 30–45 

  

Таблиця 4.12 – Граничні та оптимальні значення техніко-економічних 

показників при розробці незначних запасів вугілля 

Показники 

Оптимальні 

значення 

Граничні 

значення 

Негативні 

значення, які 

призводять до 

неефективної 

розробки 

Кількість балансових запасів 
5–10 млн т 1,5–5,0 млн т менше 1,5 млн т 

Експлуатаційні запаси 4–9 млн т 1–4 млн т менше 1 млн т 

Термін будівництва/або 

реконструкції, років менше 1 року 1–3 роки 3–5 років 

Термін експлуатації, років 
більше 15 років 6–15 років менше 6 років 

Собівартість 1 т рядового 

вугілля 500–700 грн/т 700–800 грн/т 

більше 700 

грн/т 
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РОЗДІЛ 5. ОЦІНКА РИЗИКІВ ОСВОЄННЯ РОДОВИЩ ВУГІЛЛЯ НА 

ПРИКЛАДІ ВІТЧИЗНЯНИХ ОБ’ЄКТІВ ІЗ НЕЗНАЧНИМИ ЗАПАСАМИ 

Проблеми оцінки геологічних і промислових ризиків освоєння надр 

набагато більше висвітлюються в роботах закордонних дослідників, ніж в 

сучасних вітчизняних публікаціях. Досить детально викладено методичні 

підходи і інструменти врахування ризиків у роботах [2, 4, 122, 100]. У роботі 

[100] проведено класифікацію геологічних ризиків в залежності від об’єкту 

оцінки на зональні і локальні. Найбільша увага авторів приділяється методам 

врахування ризиків при освоєнні родовищ вуглеводнів. У роботі [122] розглянуті 

питання, які стосуються ризиків надрокористування, які оцінюються 

державними і корпоративними структурами. Авторами представлені сучасні 

міжнародні системи оцінки повноти вивчення ділянки надр, які характеризують 

ризики її освоєння.  

Метою даного розділу роботи є загальна систематизація складових ризику 

гірничого бізнесу та визначення специфічних ризиків, які виникають при 

освоєнні вітчизняних родовищ вугілля. Особливим об’єктом дослідження є 

об’єкти вітчизняної мінерально-сировинної бази вугілля із незначними запасами. 

Ризики що пов’язані з проведенням гірничодобувних робіт можна 

поділити на наступні складові: геологічні ризики, організаційні (технічні і 

технологічні), цінові і кон’юнктурні, правові, інвестиційні та інші.  

Геологічний ризик при оцінках родовищ корисних копалин можна 

визначити як ймовірність не підтвердження кількості чи якості запасів (ресурсів) 

або непідтвердження промислового значення об’єкту оцінки. Геологічний ризик, 

виникає внаслідок того, що при оцінках родовищ використовують не фактичні 

дані про ділянку надр, а геологічні, геолого-промислові моделі, які 

характеризуються наявністю певних похибок (випадкових і систематичних), при 

чому непостійних у різних точках ділянки надр. При використанні геологічної 

інформації її похибки перетворюються в похибки технічні, технологічні, 

інвестиційні та інші. 

Технічні аспекти пов’язані з достовірністю підрахунків запасів, способом 

розробки родовища та методами промислової обробки сировини.  
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Коливання цін викликає найбільші ризики для проектів по тим видам 

мінеральної сировини, для яких не практикується підписання довгострокових 

контрактів. 

Ступінь прибутковості визначає величину ризику на основі різниці між 

собівартістю та очікуваною ціною на кінцевий продукт виробництва. 

Організаційний ризик пов’язаний із наданням переваг проектам крупних 

гірничо-видобувних компаній у порівнянні з проектами спеціалістів, які не 

мають достатньо досвіду і фінансових можливостей. 

Політичний ризик враховується, якщо інвестиції планується вкладати за 

кордоном і необхідно враховувати стабільність економіки та гірниче 

законодавство конкретної країни. 

У міжнародній практиці найчастіше використовують методи експертних 

оцінок і окремі консалтингові компанії мають свій перелік факторів, які 

визначають ризики гірничого бізнесу. Як приклад приводимо головні ризики 

використання окремих видів сировини за експертною оцінкою компанії “Ernst & 

Young” (табл. 5.1). У цьому списку критерії розташовані за ступенем важливості 

для наявних проектів експлуатації родовищ. 

 

Таблиця 5.1 - Головні ризики використання окремих видів сировини (за 

даними [140]) 

Вид мінеральної сировини Перелік головних факторів ризику гірничого бізнесу 

Золото Ціни та поточні зміни кон’юнктури  

Тенденція росту 

Покращення виробничих потужностей 

Залізні руди Продуктивність (особливо продуктивність активів) 

Ціни та поточні зміни кон’юнктури 

Розподіл капіталу 

Мідь Ціни та поточні зміни кон’юнктури 

Доступність водних та енергетичних ресурсів 

Політичні ризики (націоналізація ресурсів) 

Вугілля Наявність і використання замінників сировини 

Оптимізація грошових засобів 

Соціальні дозволи і реабілітація шахт 

За цим переліком для освоєння вугільних родовищ найважливішими є 

фактор наявності і використання замінників сировини, що може бути дешевше 

для споживачів ніж використання природної сировини. Саме собівартість і ціна 
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використання інших видів енергетичних ресурсів може спричинити скорочення 

попиту на вугілля. 

Другим фактором бізнес ризиків для вугільних родовищ названо 

оптимізацію грошових засобів добувних підприємств. Фактор оптимізації 

грошових потоків спричинений обмеженим прогнозом щодо цін і попиту на 

ринку, що є результатом постійних змін кон’юнктури ринків. Добувні компанії 

намагаються утримати ліквідність балансу і максимізувати операційний 

грошовий потік для довгострокової рентабельності. Найчастіше компанії можуть 

ефективно контролювати ліквідність шляхом поступового скорочення витрат і 

забезпечувати підвищення ефективності капіталовкладень. 

Третім фактором є наявність “соціальних дозволів” і можливості 

відновлення шахт. Негативні наслідки розробки родовищ, пов’язані з 

соціальними й екологічними факторами, впливають на імідж підприємств і 

ускладнюють отримання дозволів і ліцензій на видобуток вугілля. Для 

отримання “соціальної ліцензії” компаніям необхідно забезпечити стратегічні 

заходи у цьому напрямі і пов’язати ефективність виробництва із вигодами 

місцевих спільнот.  

Існують інші приклади оцінювання ризиків освоєння родовищ, в яких 

особливу увагу приділяють не лише зовнішнім, але й внутрішнім факторам 

ризиків.  

За даними фахівців Канадського інституту гірничої справи і металургії 

окремі складові гірничого ризику мають різну вагу, яка визначалась відповідно 

до частки експертів, які включали певний компонент до складу гірничого 

ризику). Перелік складових ризику освоєння родовищ містить наступне: ризики 

запасів (геологічний ризик), фактор ціни на мінеральну сировину, зміни витрат 

на видобуток і збагачення, локалізація родовищ корисних копалин, інвестиційні 

ризики, ризики управління, ліцензування, дозвільні документи, податковий 

режим, геологічні характеристики, спосіб розробки, технології збагачення, етап 

освоєння, можливість приросту запасів. 

Результати оцінок перелічених складових геологічних і гірничих ризиків 

для освоєння родовищ вітчизняної МСБ і вугільних родовищ із незначними 

запасами наведено на рис. 5.1. У наведених результатах виділено три складові: 

1) оцінка складових ризику за даними фахівців Канадського інституту гірничої 
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справи і металургії, яка характеризує загалом гірничий бізнес без специфікації 

корисних копалин; 2) оцінка складових ризику для вітчизняних об’єктів МСБ; 3) 

оцінка складових ризику для прикладу вітчизняних родовищ вугілля із 

незначними запасами. 

Найбільші значення в загальному переліку мають геологічні ризики, 

оскільки вони можуть стати причиною реалізації інших економічних, 

технологічних та організаційних ризиків. Після геологічного ризику 

найважливішим фактором є коливання цін і попиту на мінеральну сировину на 

ринках. Для об’єктів вітчизняної МСБ істотні значення мають також 

нормативні, податкові ризики та можливість залучення великих 

капіталовкладень в гірничі проекти. 

Для прикладу вітчизняних вугільних родовищ із незначними запасами 

найбільше значення має геологічний ризик, що пов’язаний з можливістю 

непідтвердження кількості й якості запасів. Якщо в загальному випадку ступінь 

не підтвердження 3–6 % може бути прийнятним для розвіданих і попередньо 

розвіданих запасів, то для названих об’єктів це може спричинити більш відчутні 

абсолютні значення. З цим же фактором пов'язаний ризик неможливого 

приросту запасів. 

Для вибірки вугільних родовищ із незначними запасами було проведено 

аналіз чутливості вартісних показників освоєння (вартості ЧДГП (NPV), 

терміну окупності капіталовкладень (PP), коефіцієнту рентабельності R) при 

зміні кількості запасів (таблиця 5.2) та при зміні ціни реалізації товарної 

продукції (таблиця 5.3). Результати розрахунків підтверджують значний вплив 

коливань кон’юнктури ринку і ціни та сировину, але також фіксують істотний 

вплив на рентабельність освоєння можливого непідтвердження кількості запасів. 

 

Таблиця 5.2 – Результати аналізу чутливості вартості і рентабельності 

освоєння при зміні кількості запасів 

 

Зміна вихідних 

параметрів% 
NPV,% PP 

R,% 

Базовий варіант 0 361,0 1,7 15,6 

зміна кількості запасів -20 217,5 1,9 11,4 

  -10 289,2 1,8 13,5 

  10 414,7 1,7 17,1 

  20 468,4 1,6 18,6 
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Таблиця 5.3 – Результати аналізу чутливості вартості і рентабельності 

освоєння при зміні ціни реалізації 

 

Зміна вихідних 

параметрів% 
NPV,% PP 

R,% 

Базовий варіант  0 361,0 1,7 15,6 

Дохід від реалізації/зміна ціни -20 13,4 13,4 -3,9 

  -10 187,2 7,6 5,8 

  10 620,5 1,3 25,3 

  20 880,1 0,9 35,1 

Незначні кількості запасів як правило спричиняють короткі терміни 

експлуатації ділянки надр із невисокими показниками продуктивності. Це 

виступає причиною необхідності прискореної окупності капіталовкладень, що 

в таких умовах є складним завданням.  

Промислового значення об’єкти із незначними запасами можуть набувати 

за сприятливості всіх інших умов освоєння – гірничотехнічних умов, які 

сприяють формуванню низької собівартості видобутку, якості корисної 

копалини, сприятливої кон’юнктури ринку мінеральної сировини, локалізації 

об’єкту по відношенню до споживачів та ін. При цьому головною передумовою 

залучення об’єктів із незначними запасами до експлуатації має бути їх високий 

ступінь геологічного вивчення, а рішення про можливе промислове значення 

повинно прийматися після детальних техніко-економічних розрахунків. 

Врахування усіх зазначених складових ризику в гірничо-видобувній 

промисловості, як правило, проводиться із встановленням певного значення 

норми дисконту, яка розраховується як вартість власного капіталу інвестора та 

надбавка за ризик специфічна для конкретного проекту. Визначати цей 

показник необхідно не приблизними міркуваннями про збільшення його на 

певний відсоток, а точними розрахунками щодо кількісного виразу величини 

ризику. 

Основними шляхами врахування ризиків при економічній оцінці родовищ 

корисних копалин є встановлення певного рівня ставки дисконтування із 

визначенням оптимальної вартості основного капіталу. Для цього 

використовують моделі середньозваженої вартості капіталу та моделі оцінки 

акцій. Для кількісного аналізу ризиків для гірничорудних проектів 

рекомендують використовувати метод Монте-Карло (графік кумулятивної 
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ймовірності). Особливості цих методів досить ґрунтовно наведені в роботах з 

фінансової оцінки проектів та інвестиційної експертизи. 

 

  
 

Рисунок 5.1 Співставлення складових ризиків освоєння родовищ 

корисних копалин 
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ВИСНОВКИ 

Для більшості родовищ першим визначальним критерієм оцінки є 

величина запасів. Крупні за масштабом родовища можуть рентабельно 

розроблятись навіть при негативному впливі інших факторів промислової 

цінності. Прямо протилежні передумови характерні для родовищ вугілля із 

незначними запасами. Статистичний та кореляційний аналіз дозволив виявити 

найбільш сприятливі параметри якості та умов розробки незначних та дрібних 

запасів вугілля, які дозволяють рентабельно їх видобувати. Для оцінених 

вітчизняних об’єктів найбільший вплив на промислове значення мають кути 

падіння вугільних пластів та глибини їх залягання, що визначає доцільність 

використання відповідних параметрів кондицій. В свою чергу на складність 

геологічної будови і гірничих умов розробки найбільше впливає товщина 

вугільних пластів. Пряма залежність складності і будови і товщини вугільних 

пластів пов’язана із застосуванням параметрів кондицій по товщині для різних 

за величиною запасів: чим більша товщина пластів, тим родовища складнішої 

будови можна залучити до промислової розробки. Родовища з незначними 

запасами і малими товщинами є нерентабельними. Також саме ускладнення умов 

експлуатації спричиняє скорочення термінів експлуатації родовища. Терміни 

будівництва для більшості об’єктів із незначними запасами не перевищують 

чотирьох років, але при ускладненні гірничо-геологічних факторів 

спостерігається певне зростання термінів будівництва шахт та виходу на 

проектну продуктивність до 8 років.  

Серед параметрів якості вугілля найбільші коливання характерні для 

виходу летких компонентів, що визначає цей параметр як найбільш ризикований. 

Серед параметрів гірничо-геологічних умов розробки максимальні значення 

коефіцієнтів варіації і відповідні ризики можливого непідтвердження запасів 

вугілля або нерентабельного їх відпрацювання характерні для кутів падіння 

пластів. Найменші значення - витриманості пластів, що характеризує параметр 

як найбільш безпечний (безризиковий) при промисловому освоєнні запасів. 
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Промислового значення об’єкти із незначними запасами можуть набувати 

за сприятливості всіх інших умов освоєння – гірничотехнічних умов, які 

сприяють формуванню низької собівартості видобутку, якості корисної 

копалини, сприятливої кон’юнктури ринку мінеральної сировини, локалізації 

об’єкту по відношенню до споживачів та ін. При цьому головною передумовою 

залучення об’єктів із незначними запасами до експлуатації має бути їх високий 

ступінь геологічного вивчення, а рішення про можливе промислове значення 

повинно прийматися після детальних техніко-економічних розрахунків. 

Врахування усіх зазначених складових ризику в гірничо-видобувній 

промисловості, як правило, проводиться із встановленням певного значення 

норми дисконту, яка розраховується як вартість власного капіталу інвестора та 

надбавка за ризик специфічна для конкретного проекту. Визначати цей 

показник необхідно не приблизними міркуваннями про збільшення його на 

певний відсоток, а точними розрахунками щодо кількісного виразу величини 

ризику. 

Основними шляхами врахування ризиків при економічній оцінці родовищ 

корисних копалин є встановлення певного рівня ставки дисконтування із 

визначенням оптимальної вартості основного капіталу. Для цього 

використовують моделі середньозваженої вартості капіталу та моделі оцінки 

акцій. Для кількісного аналізу ризиків для гірничорудних проектів 

рекомендують використовувати метод Монте-Карло (графік кумулятивної 

ймовірності). Особливості цих методів досить ґрунтовно наведені в роботах з 

фінансової оцінки проектів та інвестиційної експертизи. 
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на видобування вугілля. – Режим доступу до ресурсу: 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/71/55_2228.pdf  

179. Протокол ДКЗ від 04.04.2011 № 2229  з розгляду матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пласта h7 шахтоділянки 

ПП «ДК «ВУГІЛЛЯТЕХСОЮЗ», виділеної в межах західної частини ділянки 

Краснолуцька Північна № 2, поданих з метою отримання спеціального дозволу 

на видобування вугілля. – Режим доступу до ресурсу: 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/71/56_2229.pdf  

180. Протокол ДКЗ від 14.04.2011 № 2240  з розгляду матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пластів i2, h11, h10
н  поля 

проектної шахти «Єнакіївська Східна-2», поданих ПП «ТАІР» з метою 

отримання спеціального дозволу на видобування вугілля. – Режим доступу до 

ресурсу: https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/71/67_2240.pdf  

181. Протокол ДКЗ від 17.05.2011 № 2253  з розгляду матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пластів l6
в, l5 

шахтоділянки ТОВ «АРГОС ДОН», виділеної в межах поля закритої шахти 

«Анненська», поданих з метою отримання спеціального дозволу на видобування 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/71/28_2207.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/71/36_2212.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/71/55_2228.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/71/56_2229.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/71/67_2240.pdf
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вугілля. – Режим доступу до ресурсу: 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/71/93_2253.pdf  

182. Протокол ДКЗ від 19.05.2011 № 2261  з розгляду матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пласта h8 в межах 

виділеної на ділянці Довжанська Південна шахтоділянки ТОВ «АЛЧЕВСЬК-

ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ», поданих з метою отримання спеціального дозволу 

на видобування вугілля. – Режим доступу до ресурсу: 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/72/01_2261.pdf  

183. Протокол ДКЗ від 23.05.2011 № 2264 з розгляду матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пласта m3 шахтоділянки 

№ 1 ТОВ «СОВА-ЛПК», виділеної в межах резервного блоку шахти «Запорізька» 

та шахтоділянки № 2 ТОВ «СОВА-ЛПК», виділеної в межах ділянки  Фащівська 

Південна, поданих з метою отримання спеціального дозволу на видобування 

вугілля. – Режим доступу до ресурсу: 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/31_2264.pdf  

184. Протокол ДКЗ від 30.05.2011 № 2275 з Розгляду  матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пласта h11 в межах поля 

проектної шахти ПП «СОЛОГУБ», виділеного у полі закритої шахти 

«Розсипнянська» № 2, поданих з метою отримання спеціального дозволу на 

видобування вугілля. – Режим доступу до ресурсу: 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/41_2275.pdf  

185. Протокол ДКЗ від 09.06.2011 № 2283 з розгляду  попередньої 

геолого-економічної оцінки запасів вугілля пласта h11 в межах виділених на 

ділянці Довжанська Південна шахтоділянок №№ 1, 2, 3 ТОВ «ВТФ «СІД-

РЕВЕРС», поданих з метою отримання спеціального дозволу на видобування 

вугілля. – Режим доступу до ресурсу: 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/49_2283.pdf  

186. Протокол ДКЗ від 17.06.2011 № 2291 з розгляду  матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пласта h2
в в межах 

виділеної на полі закритої шахти «Краматорка» шахтоділянки ТОВ «ТРАНС-

ЛЕНД», поданих з метою отримання спеціального дозволу на видобування 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/71/93_2253.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/72/01_2261.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/31_2264.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/41_2275.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/49_2283.pdf
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вугілля. – Режим доступу до ресурсу: 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/57_2291.pdf  

187. Протокол ДКЗ від 17.06.2011 № 2292 з розгляду  матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пласта l8
1 в межах 

виділеної в полі закритої шахти ім. К.І. Поченкова ділянки, що прирізається до 

поля шахти «Щегловська-Глибока», поданих ПАТ «Шахтоуправління «Донбас»,  

з метою отримання спеціального дозволу на видобування вугілля. – Режим 

доступу до ресурсу: https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/58_2292.pdf  

188. Протокол ДКЗ від 23.06.2011 № 2301 з розгляду  матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пластів k2
в, і3 в межах 

шахтоділянок №№ 1, 2 ПП «ШАТЕЛЬ», виділених у полі шахти Фащівська 

Північна № 2, поданих з метою отримання спеціального дозволу на видобування 

вугілля. – Режим доступу до ресурсу: 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/67_2301.pdf  

189. Протокол ДКЗ від 23.06.2011 № 2302 з розгляду  матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пласта h9 в межах 

виділеної на ділянці Первомайська шахтоділянки ТОВ «АЛЬФ СВВ», поданих з 

метою отримання спеціального дозволу на видобування вугілля. – Режим 

доступу до ресурсу:  https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/68_2302.pdf  

190. Протокол ДКЗ від 22.07.2011 № 2328 з розгляду  матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пласта i3
1 в межах 

виділеної на ділянці Нагольчанська Західна шахтоділянки ТОВ 

«ТЕХУГЛЕМЕД», поданих з метою отримання спеціального дозволу на 

видобування вугілля. – Режим доступу до ресурсу:  

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/94_2328.pdf  

191. Протокол ДКЗ від 22.07.2011 № 2329 з розгляду  матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пласта і3 в межах 

виділеної на полі закритої шахти «Ленінська» шахтоділянки ТОВ «СІВС», 

поданих з метою отримання спеціального дозволу на видобування вугілля. – 

Режим доступу до ресурсу: https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/95_2329.pdf 

192. Протокол ДКЗ від 22.07.2011 № 2330 з розгляду матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пласта h8
1 в межах 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/57_2291.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/58_2292.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/67_2301.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/68_2302.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/94_2328.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/95_2329.pdf
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виділених на ділянці Краснодонська Південна  № 1 шахтоділянок №№ 1, 2, 3 

ТОВ «ТЕХНОБУДСХІД-2007», поданих з метою отримання спеціального 

дозволу на видобування вугілля. – Режим доступу до ресурсу: 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/96_2330.pdf 

193. Протокол ДКЗ від 17.08.2011 № 2355 з розгляду матеріалів  

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пласта m2 в межах 

виділеної поза технічними межами шахти «Краснокутська» шахтоділянки ПП 

«УКЛОН», поданих з метою отримання спеціального дозволу на видобування 

вугілля. – Режим доступу до ресурсу: 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/06/19_2355.pdf 

194. Протокол ДКЗ від 17.08.2011 № 2356 з розгляду матеріалів детальної 

геолого-економічної оцінки запасів вугілля та супутніх корисних копалин і 

компонентів по пластах l7
в, l6

н, l4
в, l3, l2

н, l1, k7
н, поданих ТОВ «Шахта «Садова» з 

метою виконання особливих умов спеціального дозволу на користування 

надрами № 4488 від 08.11.2007 р. – Режим доступу до ресурсу: 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/06/20_2356.pdf 

195. Протокол ДКЗ від 18.08.2011 № 2358 з розгляду матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пластів h8
1н, h7, h6

1 

шахтоділянки виділеної  в межах ділянки Грабівський Рудник, поданих ТОВ 

«АЛЧЕВСЬК-ПРОМИСЛОВІ РЕСУРСИ» з метою отримання спеціального 

дозволу на видобування вугілля. – Режим доступу до ресурсу: 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/06/22_2358.pdf 

196. Протокол ДКЗ від 14.09.2011 № 2382 з розгляду матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пластів h11, h8, h6 в 

межах шахтоділянок №№ 1, 2, 3 ТОВ «СХІД-ЕНЕРГОРЕСУРС», поданих з 

метою отримання спеціального дозволу на видобування вугілля. – Режим 

доступу до ресурсу: https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/06/45_2382.pdf 

197. Протокол ДКЗ від 14.09.2011 № 2384 з розгляду матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пласта h11 в межах 

виділеної на ділянці Біжанівська № 3 шахтоділянки «Алмазна» ТОВ «СХИЛ», 

поданих з метою отримання спеціального дозволу на видобування вугілля. – 

Режим доступу до ресурсу: https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/06/47_2384.pdf 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/05/96_2330.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/06/19_2355.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/06/20_2356.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/06/22_2358.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/06/45_2382.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/06/47_2384.pdf
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198. Протокол ДКЗ від 14.09.2011 № 2385 з розгляду матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пласта h2+h2
в 

шахтоділянки,  виділеної в межах ділянок Головинівська Північна і Південна, 

поданих ТОВ «СВЕРДЛОВИНА СХІД» з метою отримання спеціального 

дозволу на видобування вугілля. – Режим доступу до ресурсу: 

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/06/48_2385.pdf  

199. Протокол ДКЗ від 20.09.2011 № 2392 з розгляду матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пластів l3, l2
1 

шахтоділянки «Анненська Вертикальна», поданих ТОВ «БАЗІС ТЕЛЕКОМ» з 

метою отримання спеціального дозволу на видобування вугілля. – Режим 

доступу до ресурсу: https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/06/55_2392.pdf  

200. Протокол ДКЗ від 23.09.2011 № 2399 з розгляду матеріалів 

попередньої геолого-економічної оцінки запасів вугілля пласта h3 шахтоділянки 

Західна ТОВ «АНТРАЦИТІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ», поданих з метою 

отримання спеціального дозволу на видобування вугілля. – Режим доступу до 

ресурсу: https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/09/11_2399.pdf  

  

https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/06/48_2385.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/06/55_2392.pdf
https://geoinf.kiev.ua/protokoli/10/09/11_2399.pdf
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ДОДАТОК А 

Статті у фахових наукових виданнях України, в яких опубліковано основні 

наукові результати дисертації: 

1. Рудько Г.І. Критерії визначення балансової приналежності запасів 

вугілля за співставленням вітчизняних класифікацій та JORC / Г.І. Рудько, М.М. 

Курило, В.В. Бала // Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Геологія. – 2018. – Вип. 1 (80). – С. 63-68. (Web of Science) 

2. Курило М.М. Геолого-економічні критерії промислової цінності 

вугільних родовищ з незначними запасами/ М.М. Курило, В.В. Бала // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2018. 

– Вип. 4 (83). – С. 73-78. (Web of Science) 

3. Рудько Г.І. Методи визначення (обгрунтування) ціни товарної 

продукції при геолого-економічній оцінці вугільних родовищ/ Г.І. Рудько, М.М 

Курило, В.В. Бала, Ю.С. Маковський // Мінеральні ресурси України. - 2018. - 

Вип.4. - С. 45-48. 

4. Рудько Г.І. Оцінка ризиків освоєння вугілля на прикладі вітчизняних 

об’єктів з незначними запасами/ Г.І. Рудько, М.М. Курило, В.В. Бала // 

Мінеральні ресурси України. - 2017. - Вип.3. - С.19-23. 

5. Рудько Г.І. Співставлення критеріїв визначення та ознак класифікації 

запасів і ресурсів у вітчизняній та міжнародній практиці геолого-економічної 

оцінки на прикладі родовищ вугілля/ Г.І. Рудько, М.М. Курило, В.В. Бала // 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 

– 2016. – Вип. 1 (72). – С. 76-80. (Web of Science) 

6. Рудько Г.І. Екологічні аспекти геологічного вивчення та 

використання газу метану вугільних родовищ / Рудько Г.І., Ловинюков В.І., Бала 

В.В. // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць / Ін-т Геотехнічної механіки 

ім. М.С. Полякова НАН України. – Дніпропетровськ, 2010.  Вип. 87. – С. 41-45. 

Статті та праці в іноземних виданнях: 

7. V. Bala Comparison of definition criteria and classification features of 

reserves and resources in national and international practice of geological and 

economic assessment on example of coal deposits / V. Bala H. Rudko, M. Kurylo// 

Modern Science. Geology. – 2021. – № 3-2021. – С. 151-159. 
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Монографії 

8. Рудько Г.І. Надрокористування в Україні / За ред. О.В. Кирилюка, 

Г.І. Рудька. (автори: Г.І. Рудько, В.І. Ловинюков, В.Г. Григіль, О.В. Нецький, 

С.Ф. Литвинюк, В.В. Бала, М.М. Курило, М.В. Ткаченко). Київ – Чернівці: 

Букрек, 2019. – 688 с. 

9. Рудько Г.І. Енергетичні ресурси геологічного середовища України 

(стан та перспективи) : у 2 т. / за ред. Г.І. Рудька (автори: Г.І. Рудько, О.І. Бондар, 

В.І. Ловинюков, А.Х. Бакаржієв, В.Г. Григіль, В.Р. Хомин, Б.Й. Маєвський, О.В. 

Цибульська, О.В. Нецький, С.Ф. Литвинюк, Л.А. Бордак, В.В. Бала, О.А. 

Лагода). – Чернівці : Букрек, 2014. – Т. 2. – 520 с. 

Опубліковані наукові праці, які засвідчують апробацію дисертації: 

10. Бала В., Ловинюков В. Енергетичний потенціал вугільних родовищ 

України. Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Матеріали I 

Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10-14 листопада 2014 р., 

Трускавець, Державна комісія України по запасах корисних копалин, 2014. - С. 

148-154. 

11. Рудько Г., Курило М., Бала В. Співставлення ознак класифікації 

запасів і ресурсів у вітчизняній та міжнародній практиці геолого-економічної 

оцінки на прикладі родовищ вугілля. Надрокористування в Україні. Перспективи 
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