МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
ШАХТА «ПІВНІЧНА»
У рамках процесу приватизації державних шахт в Україні Міністерство енергетики та вугільної
промисловості України запрошує потенційних інвесторів до участі в тендері з придбання активу
• Шахта
«Північна»
розташована
в
центральній
частині
геологопромислового району Донбасу, в межах західної частини
північного крила Головної антикліналі Донецького вугільного басейну.
Шахта знаходиться в м. Дзержинськ Донецької області

Розташування шахти
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Запаси вугілля і ліцензія

Річна проектна потужність – 700 тис. т

Характеристика шахти
Характеристика вугілля
•

Марка – «Ж, К»

•

Сірка – 3,9%

•

Зольність пластів – 46,0%

•

Вологість – 3,3%

•

Вихід летючих речовин – 31,6%

• Запаси залягають з кутом падіння від 46 до 55 градусів

• Середній термін використання шахти при виході на проектну
потужність становить не більше 5 років
• Видобуток кам’яного вугілля марки «Ж, К» (згідно української
класифікації) по пластах m61н, m5 m40, m3, l7в, l6, l5, l4в, l3, l2, l21, l11, k8, k5,
k3н, k22, k2в на шахті «Північна» ведеться на основі ліцензії №3752 від
27.12.2005 р., що діє до 27.12.2018 р., в межах гірничого відводу
(площа гірничого відводу складає 17,1 кв. км)

• Шахта була здана в експлуатацію у 1901 р. На даний час входить до
складу ДП «Дзержинськвугілля»
• Протяжність підтримуваних гірничих виробок – 26,5 км. Середня
глибина розробки – 1160 м, глибина нижньої технічної границі шахти –
1160 м
• Шахтне
поле
розкрите
3-ма
вертикальними
центральнорозташованими стволами (№1, №2 та №3). Ствол №2 є
вантажолюдським, ствол №3 – вантажний, ствол №1 знаходиться на
реконструкції, діаметр діючих стволів 8 м та 7 м, глибина 1271 м и
1341 м
• Пласти розкриті капітальними погоризонтними квершлагами
• Потужність пласта складає від 0,5 до 1,2 м
• Водопритік в шахту – 196 м³/година
• Категорія шахти по газу – небезпечна за несподіваними викидами
• Кількість повітря, що подається в шахту для провітрювання, складає
до 7050 м³/хв
• На даний час виїмка вугілля проводиться у 3-ьох діючих очисних
забоях
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Капітальні інвестиції та ОФ

• У період 2012–2013 рр. загальний обсяг капітальних інвестицій склав
6,5 млн грн. 63% інвестицій було спрямовано на закупівлю
обладнання
• На 01.01.2015 значну частку основних фондів шахти складали будівлі
та споруди виробничого призначення (41% у структурі ОФ), а також
обладнання виробничого призначення (39% у структурі ОФ)
Структура основних фондів на 01.01.2015
Будівлі та споруди виробничого
призначення
Обладнання виробничого
призначення
Обладнання невиробничого
призначення, в т.ч. автотранспорт
Будівлі та споруди невиробничого
призначення
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складає 90,7 млн грн
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Джерело: Дані шахти

Операційні та фінансові
показники

• Обсяг видобутку вугілля коливається. У 2014 р. було видобуто 73,1
тис. т вугілля, що на 43,1% менше ніж у 2013 р. У 2015 р. заплановано
видобути 45 тис. т
• У 2014 р. виручка шахти склала 25,7 млн грн без ПДВ, що на 33,4%
менше ніж у 2013 р.
Обсяг чистої виручки та видобутого вугілля
150
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Наступні кроки

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

Контакти

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

• Міністерство енергетики та вугільної промисловості
Олександр
Коровка,
начальник
aleksandr.korovka@mev.energy.gov.ua,
Олександр
Міністра, oleksandr.kruk@mev.energy.gov.ua

управління,
Крук,
радник

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