МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
ШАХТА №10 «НОВОВОЛИНСЬКА»
У рамках процесу приватизації державних шахт в Україні Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України запрошує потенційних інвесторів до участі в тендері з придбання активу

Розташування шахти

• Вугільна шахта розташована в західній частині Нововолинського
геолого-промислового району Львівсько-Волинського вугільного
басейну на території Волинської області Іваничівського району
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Запаси вугілля і ліцензія

• Запаси залягають з кутом падіння до 5-7 градусів

• Середній термін використання шахти при виході на проектну
потужність становить більше 20 років
Річна проектна потужність – 900 тис. т

Характеристика шахти

• Видобуток кам’яного вугілля марки «ДГ» (згідно української
класифікації) на шахті «№10 Нововолинська» ведеться на основі
ліцензії №2995 від 12.05.2003 р., що видана на 20 років
• Шахту №10 «Нововолинська» почали будувати у 1989 р. Наразі вона
входить до складу ДП «Дирекція по будівництву об’єктів»
• Протяжність підтримуваних гірничих виробок – 12,7 км

Характеристика вугілля

• Шахтне поле розкрите 2-ма вертикальними стволами: головний –  6
м, глибиною 557 м; допоміжний –  7 м, глибиною 627 м

•

Марка – «ДГ»

• Пласти розкриті капітальними погоризонтними квершлагами

•

Сірка – 2,0%

• Середньодинамічна потужність пласта складає 1,46 м

•

Зольність пластів – 29,3%

• Водопритік в шахту – 300 м³/година

•

Вологість – 8,5%

• Категорія шахти по газу – ІІІ

•

Вихід летючих речовин – 34,2%

• Кількість повітря, що подається в шахту для провітрювання, складає
до 8400 м³/хв

Проект розвитку шахти

• На сьогоднішній день розроблен проект «Будівництво шахти № 10
«Нововолинська», що був затверджений розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 04.06.2008 № 793-р.
• Для будівництва І-ої черги з річною потужністю 450 тис. т необхідні
капіталовкладення у розмірі 536,9 млн грн

Необхідний розмір капітальних
інвестицій – 536,9 млн грн

• Наслідки реалізації інвестиційної програми:
• Річний добуток – 450 тис. т вугілля

• Віхід товарної вугільної продукції – 372 тис. т
• Чистий прибуток від операційної деяльності – 93,4 млн грн
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Наступні кроки

Контакти

•

Потенційні інвестори повинні сповістити про свою зацікавленість, після
чого їм буде запропонована більш детальна інформація стосовно
шахти

•

Усі запити зацікавлені сторони повинні направляти в Міністерство
енергетики та вугільної промисловості та компанію ТОВ «Ернст енд
Янг». Зацікавлені сторони не повинні звертатися напряму до
керівництва шахти

• Міністерство енергетики та вугільної промисловості
Олександр
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ТОВ «Ернст енд Янг» (радник Міністра)
Владислав Остапенко, Директор групи корпоративних фінансів,
coal@ua.ey.com
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