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Визначено основні види супутніх корисних копалин, які можуть бути залучені у використання гірничоп-

ромисловим підприємством при розробці обводнених титан-цирконієвих родовищ. Виконано дослідження зі 

встановлення впливу технологічної схеми розробки родовища з використанням гідромеханізованого видобу-

вного комплексу на комплексне освоєння супутньої мінеральної сировини. Встановлено вплив комплексного 

освоєння титан-цирконієвого родовища на дохід підприємства при залученні у використання від 0 до 15% 

супутньої мінеральної сировини. Виконана порівняльна характеристика звичайної і приведеної вартості про-

екту (NPV) для існуючих технологічних схем залежно від частки залучення у використання супутньої сиро-

вини. Встановлена залежність чистої приведеної вартості проекту від частки залучення супутньої сировини 

підтвердила, що зі збільшенням частки залучення, вибір найбільш ефективної технологічної схеми буде змі-

нюватися. Порівняння ефективності технологічних схем за показником періоду окупності інвестицій показ у-

ють, що при залученні у використання від 12% супутньої сировини змінюється вибір найбільш ефективної 

схеми на користь використання гідромеханізованого видобувного комплексу в умовах розробки кар'єру Мот-

ронівського ГЗК. 

Ключові слова: відкрита розробка, кар'єр, земснаряд, гідромеханізований видобувний комплекс, вміщуючі 

породи, гідротранспорт, інвестиційна привабливість, період окупності. 
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ОБВОДНЕННЫХ ТИТАНО-ЦИРКОНИЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
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Определены основные виды попутных полезных ископаемых, которые могут быть вовлечены в использова-

ние горнопромышленного предприятия при разработке обводненных титано-циркониевых месторождений. 

Выполнены исследования по установлению влияния технологической схемы разработки месторождения с ис-

пользованием гидромеханизированного добычного комплекса на комплексное освоение попутного минераль-

ного сырья. Установлено влияние комплексного освоения титано-циркониевого месторождения на доход пред-

приятия при вовлечении в использование попутного сырья от 0 до 15 %. Выполнена сравнительная характери-

стика обычной и приведенной стоимости проекта (NPV) для существующих технологических схем в зависимо-

сти от доли вовлечения в использование попутного сырья. Установленная зависимость чистой приведенной 

стоимости проекта от доли вовлечения попутного сырья подтвердила, что при различной доле вовлечения, вы-

бор наиболее эффективной технологической схемы будет изменяться. Сравнение эффективности технологиче-

ских схем по показателю периода окупаемости инвестиций показывает, что при вовлечении в использование от 

12 % попутного сырья изменяется выбор наиболее эффективной схемы в пользу использования гидромеханизи-

рованного добычного комплекса в условиях разработки карьера Мотроновского ГОКа. 

Ключевые слова: открытая разработка, карьер, земснаряд, гидромеханизированный добычной комплекс, 

вмещающие породы, гидротранспорт, инвестиционная привлекательность, период окупаемости 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Завдання вибору 

ефективної технологічної схеми розробки обводне-

ного розсипного родовища ускладнюється у разі 

видобування супутніх корисних копалин (СКК) і їх 

реалізації гірничодобувним підприємством. Ці рі-

шення залежать від кількості видів СКК у родовищі, 

їх цінності, розташуванні в гірському масиві та ін. 

Отримання доходу від видобутку СКК можливо 

при внесенні змін в технологічну схему розробки 

кар'єру, що, як правило, супроводжується збільшен-

ням експлуатаційних, а в деяких випадках капіталь-

них витрат. Вони пов'язані зі зменшенням продук-

тивності виймально-навантажувального обладнання, 

оскільки селективна розробка СКК передбачає зме-

ншення висоти уступів до потужності шару супут-

ньої сировини. У тому випадку, коли шар СКК ста-

новить менше 4,6 висоти черпання екскаватора 

(НЧ.У) необхідно залучати додаткове мобільне обла-

днання, що призводить до збільшення капітальних 

витрат. Тому без детального визначення всіх пере-

рахованих факторів практично неможливо зробити 

попередні висновки про доцільність залучення у 

використання СКК при розробці обводнених розси-

пних родовищ. Для вирішення цього завдання необ-

хідно виконати розрахунок інвестиційної привабли-

вості технологічних схем, в якому буде врахований 

фактор залучення СКК в роботу гірничодобувного 

підприємства. 

Питання видобутку СКК при розробці родовищ 

корисних копалин детально вивчені в роботах [1, 2]. 

Встановлено, що селективний видобуток СКК перед-

бачає внесення коригувань в проект розробки родо-
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вища, а також внесення змін у спеціальний дозвіл для 

здійснення видобутку супутніх видів сировини. Це 

пов'язано з тим, що гірська маса, яка представлена 

СКК без відповідної документації, вважається відхо-

дами виробництва (розкривними породами), які не 

можуть бути використані у промисловості, а, отже, 

розміщуються у відвалах кар'єра. В роботі [3] встано-

влено залежності продуктивності виймально-

навантажувального обладнання циклічної та безпере-

рвної дії від потужності шару супутньої сировини. 

Встановлено, що у випадку, коли шар СКК менше 

ніж мінімально допустима висота уступу екскаватора, 

його продуктивність може зменшуватися в кілька 

разів, тому доцільним є використання додаткового 

мобільного обладнання [4].  

Виконаний аналіз наукових праць свідчить, що 

видобуток супутньої сировини має ряд переваг і 

недоліків, а прийняття рішення щодо його доцільно-

сті це комплексне завдання, вирішення якого може 

мати різні результати в залежності від гірничо-

геологічних умов залягання родовища, типу облад-

нання, яке використовується на кар'єрі, а також 

наявності регіонального споживача сировини [5]. 

Аналіз існуючих наукових робіт показує, що ви-

користання супутньої сировини може внести корек-

тиви у прийняття рішень при оцінці інвестиційної 

привабливості технологічних схем розробки обвод-

нених розсипних родовищ. В першу чергу це відно-

ситься до технологічних схем, в яких видобуток 

супутньої сировини здійснюється вже наявним об-

ладнанням. Якщо в схемі присутнє гірничодобувне 

обладнання здатне виконувати роздільний видобу-

ток супутньої сировини, це матиме позитивний 

вплив на користь її вибору.  

До такого обладнання може відноситися гідро-

механізований видобувний комплекс, використання 

якого пропонується в четвертій технологічній схемі 

розробки кар'єру Мотронівського ГЗК [6]. Видобу-

ток рудного пласта в цій схемі проводиться земсна-

рядами, після чого виконується поділ вміщаючих 

порід на пісок і глину всередині гідромеханізовано-

го видобувного комплексу, який знаходиться в ка-

р'єрі. Оскільки виконані раніше розрахунки з визна-

чення інвестиційної привабливості технологічних 

схем показали, що дана схема є другою за ефектив-

ністю для інвестування, включення в розрахунок 

прибутку від використання супутньої сировини 

може змінити її пріоритет в кращу сторону. 

Відповідно до зазначених вимог сформульована 

мета роботи, яка полягає у встановленні інвести-

ційної привабливості технологічних схем розробки 

обводненого розсипного родовища з урахуванням 

фактора залучення у використання супутньої сиро-

вини. Для її вирішення необхідно розробити мето-

дику розрахунку, яка буде враховувати основні пе-

реваги та недоліки запропонованого рішення.  

До переваг використання супутньої сировини 

відноситься збільшення доходів від продажу СКК, 

а також зменшення відвальних порід (відходів). 

До недоліків видобутку СКК відноситься: можли-

ве зниження продуктивності обладнання при се-

лективному видобутку шарів супутньої сировини 

невеликої потужності, зміна витрат на транспор-

тування гірської маси при збільшенні відстані від 

вибою до місця розвантаження, додаткові витрати 

в разі необхідності залучення допоміжного вий-

мально-навантажувального обладнання. Прове-

дення досліджень базується на розробленій рані-

ше методиці визначення інвестиційної привабли-

вості технологічних схем відпрацювання обвод-

нених родовищ [7].  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

При розробці обводненого розсипного родовища 

необхідно встановити основні види супутньої сиро-

вини, потребу в них, а також оцінити ринкову вар-

тість кінцевого продукту для визначення доцільнос-

ті його подальшої реалізації. Виконання досліджень 

проводилося для умов розробки кар'єру Мотронів-

ського ГЗК, в зв'язку, з чим був виконаний аналіз 

видів супутньої сировини у розкривних і вміщаючих 

породах рудного пласта [8], після чого зроблено 

оцінку їх потенційного видобутку (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Характеристика супутньої сировини у розкривних і вміщаючих породах рудного пласта  

при розробці кар'єру Мотронівського ГЗК 

№ 

уступу 

Середня 

потужність 

шару, м 

Види порід 
Супутня 

сировина 

Частка 

сировини 

в уступі 

Доля сировини 

у гірській масі, 

% 

Річний видобуток 

гірської маси, млн 

м
3
 

Уступ 1 2,9 Лесовидні суглинки –  4,32 0,7 

Уступ 

2 – 3 
25 

Четвертинні суглинки і 

червоно-бурі глини 
–  37,26 6,0 

Уступ 4 12 Гіпсова глина Глина 100 % 17,88 2,9 

Уступ 5 16 Сарматський пісок і глина   23,85 3,9 

   Пісок 80 % 19,08 3,1 

   Глина 15 % 3,58 0,6 

Уступ 6 11,2 Рудний пласт   16,69 2,7 

   Пісок 80 % 13,35 2,2 

   Глина 15 % 2,50 0,4 

Разом: 67,1    100,00 16,2 
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Аналіз даних гірничо-геологічних умов, предста-

влених в табл. 1 дозволяє встановити, що основні 

запаси супутньої сировини знаходяться в масиві 4-

го і 5-го уступів, а також у вміщаючих породах руд-

ного пласта. Потенційною сировиною також можуть 

бути породи 1, 2 і 3 уступів, проте їх застосування 

ускладнюється низьким попитом на суглинки при 

виготовленні будівельних матеріалів, а також тим, 

що четвертинні суглинки і червоно-бурі глини част-

ково перемішані, що вимагає додаткових витрат на 

їх розділення. 

Слід зазначити, що супутня сировина, що видо-

бувається на 4 і 5 уступах, може видобуватися у 

кожній з чотирьох розглянутих технологічних схем 

розробки обводненого розсипного родовища. Це 

пов'язано з тим, що в будь-який вказаній схемі, їх 

розробка виконується однаковим обладнанням: 

гідравлічними екскаваторами або драглайнами з 

навантаженням в автосамоскиди. 

Під час розрахунку інвестиційної привабливості 

основну відмінність має четверта технологічна схе-

ма при розробці рудної пласта. У даній схемі, на 

відміну від інших, вміщуючі породи рудного пласта 

відокремлюються від важкої фракції рудних мінера-

лів в межах кар'єру за допомогою гідромеханізова-

ного видобувного комплексу. Після цього піщано-

глиниста суміш розділяється на пісок і глину і може 

використовуватися у промисловості, як супутня 

сировина. У той же час в технологічних схемах 1 – 

3, піщано-глиниста суміш, після відділення від важ-

ких фракцій розміщується у хвостосховищі та не 

представляє інтересу для подальшого залучення в 

розробку. 

При виконанні розрахунків зі встановлення ефе-

ктивності використання супутньої сировини при 

розробці кар'єру розглядалося три варіанти. У пер-

шому передбачалося використання 5% супутньої 

сировини з розкривних уступів і рудного пласта 

(табл.1), у другому і третьому відповідно – 10%, 

15%. При цьому в розрахунках приймалася однакова 

частка залучення супутньої сировини, як розкрив-

них уступів, так і вміщаючих порід рудного пласта. 

Однак видобуток супутньої сировини з рудного 

пласта буде здійснюватися лише в 4 технологічній 

схемі, оскільки тільки в ній передбачається поділ 

піщано-глинистої суміші на пісок і глину за допомо-

гою гідромеханізованого видобувного комплексу, 

розташованого в кар'єрі. 

Вихідні дані щодо обсягів можливого залучення 

у використання супутньої сировини для розрахунку 

інвестиційної привабливості технологічних схем 

розробки обводненого розсипного родовища на 

прикладі кар'єра Мотронівського ГЗК наведені в 

табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Варіанти можливого залучення супутньої сировини з розкривних і вміщаючих порід  

рудного пласта на прикладі Мотронівського ГЗК за 12 років роботи кар'єра 

Показники 
Рік розробки 

Разом 
-1, -2 1, 2, …, 10 

Продуктивність по руді, млн м
3
 0,00 2,70 27,00 

Розкривні породи, млн м
3
 15,00 15,00 180,00 

Супутня сировина    

   Технологічні схеми 1-3    

     Сарматський пісок, млн м
3 

   

      5 % 0,15 0,15 1,65 

      10 % 0,31 0,31 3,41 

      15 %  0,46 0,46 5,06 

     Глина червоно-бура, млн м
3
   0 

      5 % 0,17 0,17 1,87 

      10 % 0,35 0,35 3,85 

      15 %  0,52 0,52 5,72 

   Технологічна схема 4    

     Сарматський пісок, млн м
3 

   

      5 % 0,26 0,26 2,86 

      10 % 0,52 0,52 5,72 

      15 %  0,79 0,79 8,69 

     Глина червоно-бура, млн м
3
   0 

      5 % 0,19 0,19 2,09 

      10 % 0,39 0,39 4,29 

      15 %  0,58 0,58 6,38 
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На підставі встановлених вихідних даних, у дос-

лідженнях визначається дохід гірничодобувного 

підприємства з урахуванням супутньої сировини для 

подальшого розрахунку інвестиційної привабливос-

ті технологічних схем розробки обводненого родо-

вища. При цьому встановлюється чиста наведена 

вартість проекту NPV з урахуванням доходів від 

продажу супутньої сировини. Вираз для визначення 

річних доходів підприємства при реалізації основ-

ного і супутніх корисних копалин можна записати у 

наступному вигляді: 
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(1) 

де АО – відсоток вмісту мінералів в руді, %;  

АR – повнота вилучення мінералів з руди, %;  

АР – середня ринкова ціна за товар (титан-

цирконієвий концентрат), у.о. / т; QСКК1 – видобу-

ток глини, млн.м
3
/ рік; QСКК2 – видобуток піску, 

млн. м
3
/рік; АR1 і АR2 – повнота вилучення піску і 

глини, відповідно, %; АР1 і АР2 – середня ринкова 

вартість піску і глини, 4,4 і 5,6 у.о./ т, відповідно; 

АГ – річні витрати на роботу гірничо-

збагачувального комбінату при видобутку титано-

цирконієвих руд, млн у.о. 

Визначення доходів підприємства від реалізації 

основного і супутніх корисних копалин при розроб-

ці обводненого розсипного родовища на прикладі 

кар'єра Мотронівського ГЗК наведені в табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Річний дохід підприємства від реалізації основного і супутніх корисних копалин  

при різній частці їх залучення у видобуток 

Вид мінеральної сировини 
Схема 1 Схема 2 Схема 3 Схема 4 

Дохід, млн у.о. 

Основна корисна копалина 72,90 

5 % супутня сировина 2,48 3,35 

10 % супутня сировина 4,96 6,70 

15 % супутня сировина 7,45 10,04 
 

Аналіз результатів розрахунків наведених в табл. 

3 показує, що найбільш ефективною з точки зору 

використання супутньої сировини при будь якій 

частці залучення є четверта технологічна схема. Це 

пояснюється тим, що застосовуваний у ній гідроме-

ханізований видобувний комплекс з поділом вмі-

щаючих порід на пісок і глину, дозволяє отримувати 

супутню сировину з високим ступенем очищення. 

Технологічні схеми 1 – 3 мають однакові показники 

видобутку супутньої сировини через те, що вміщу-

ючі породи рудного пласта (піщано-глиниста суміш) 

після збагачення направляються на хвостосховищє і 

надалі не використовуються в якості супутньої си-

ровини, тому вона видобувається лише на розкрив-

них уступах. 

Оскільки виконані раніше дослідження [9] пока-

зали, що найбільш ефективною є друга технологічна 

схема, в якій розробка рудного пласта виконується 

земснарядами і транспортується на збагачувальну 

фабрику, розташовану на борту кар'єра, основним 

завданням цих досліджень є отримання нових пока-

зників інвестиційної привабливості з урахуванням 

кореляції прибутку підприємства від використання 

супутньої сировини. Врахування цього показника 

змінить результати отриманої раніше оцінки ефек-

тивності технологічних схем, оскільки в деяких із 

них видобувається різний обсяг супутньої сировини. 

При виконанні розрахунків основною метою бу-

ло встановлення мінімально необхідного обсягу 

залучення супутньої сировини у використання гір-

ничо-збагачувальним комбінатом для поліпшення 

показників інвестиційної привабливості четвертої 

технологічної схеми з поділом вміщаючих порід за 

допомогою гідромеханізованого комплексу. 

Після визначення річного доходу від розробки 

основної та супутньої сировини на кар'єрі Мотро-

нівського ГЗК виконується визначення витрат на 

роботу гірничо-збагачувального комбінату (АГ). У 

раніше проведених дослідженнях [6] встановлені 

річні витрати на роботу гірничо-збагачувального 

комбінату при видобутку і переробці основної кори-

сної копалини. З теорії комплексного освоєння ро-

довищ корисних копалин [9] відомо, що витрати на 

розробку супутньої сировини збільшуються в тому 

випадку, коли потужність пласта СКК, який видобу-

вається селективно є меншою за допустиму, стано-

вить 4,6 НЧ.У (висоти черпання екскаватора). 

Також вартість видобутку супутньої сировини 

може збільшуватися при необхідності залучення 

додаткового обладнання. Таке обладнання застосо-

вується в 4 технологічній схемі та представлено 

гідромеханізованим видобувним комплексом. Даний 

комплекс застосовується з метою поділу піщано-

глинистої суміші на окремі породи з подальшим 

розміщенням їх у відвалі та техногенному родовищі, 

що дозволяє уникнути необхідності формування 

зовнішнього і внутрішнього хвостосховища [6]. 

Оскільки капітальні та експлуатаційні витрати на 

функціонування комплексу вже були враховані ра-

ніше, собівартість видобутку супутньої сировини з 

вміщаючих порід рудного пласта не зміниться і буде 

відповідати встановленим раніше показниками.  

Видобуток супутньої сировини з розкривних 

уступів 4 і 5 (табл. 1), за попередніми розрахунками 

також не призведе до збільшення собівартості робо-

ти кар'єру, оскільки потужність розкривних уступів 

з супутньою сировиною значно перевищує 4,6 НЧ.У 
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гідравлічних екскаваторів САТ 6018. На практиці це 

призводить до того, що при видобутку супутньої 

сировини, продуктивність екскаваторів не буде зме-

ншуватись, а, отже, не потрібно залучати додаткове 

виймально-навантажувальне устаткування для за-

безпечення продуктивності кар'єру. 

Оскільки при стандартній схемі, транспортуван-

ня розкривних порід здійснюється автомобільним 

транспортом у внутрішній відвал на відстань 2,5 км, 

зміна маршруту переміщення супутньої сировини в 

тимчасовий склад на борту кар'єра не призведе до 

збільшення відстані транспортування. З цього ви-

пливає, що витрати на переміщення супутніх корис-

них копалин з розкривних уступів у тимчасові скла-

ди (споживачеві) не перевищуватимуть встановлені 

раніше витрати на переміщення порід розкриву у 

внутрішній відвал. 

Отже, при виконанні розрахунків з визначення 

інвестиційної привабливості технологічних схем з 

використанням супутньої сировини в роботі гірни-

чодобувного підприємства приймаються результати 

розрахунків капітальних і експлуатаційних витрат 

розробки кар'єру Мотронівського ГЗК, які були 

раніше встановлені у роботі [10]. 

Під час проведення досліджень для встановлення 

залежності чистої приведеної вартості проекту роз-

робки гірничодобувного підприємства (при ставці 

дисконту 10%) від частки залучення супутньої ко-

рисних копалин для чотирьох технологічних схем 

розробки обводненого розсипного титан-

цирконієвого родовища виконано 12 варіантів роз-

рахунків, які враховують 5%, 10% і 15 % залучення 

у використання супутньої сировини (табл. 4).  

 

Таблиця 4 – Результати розрахунку звичайної (V) і приведеної вартості проекту (NPV)  

при розробці обводненого титан-цирконієвого родовища із використанням СКК за період 12 років 

Частка за-

лучення 

супутньої 

сировини 

Технологічна  

схема 1, млн у.е. 

Технологічна  

схема 2, млн у.е. 

Технологічна  

схема 3, млн у.е. 

Технологічна 

схема 4, млн у.е. 

V NPV V NPV V NPV V NPV 

0% 236,9 82,7 275,2 114,6 269,7 107,5 275,8 111,3 

5% 256,2 95,1 294,5 127,1 289,0 120,0 301,8 128,1 

10% 275,5 107,6 313,8 139,5 308,3 132,5 327,9 144,9 

15% 294,8 120,1 333,1 152,0 327,6 145,0 353,9 161,8 

 
Як видно з результатів, представлених в табл. 4, 

ефективність технологічних схем значно змінює 

свої показники при залученні супутньої сировини в 

розробку. Особливе збільшення звичайної і чистої 

приведеної вартості проекту спостерігається в чет-

вертій технологічній схемі через застосування гід-

ромеханізованого видобувного комплексу. На підс-

таві результатів проведених розрахунків (табл. 4) 

складено графіки залежності чистої приведеної вар-

тості проекту від частки залучення супутньої сиро-

вини (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Залежність чистої приведеної 

вартості проекту (NPV) від частки залучення 

супутньої сировини при різних технологічних 

схемах розробки кар'єру Мотронівського ГЗК 

 

Встановлені залежності чистої приведеної варто-

сті проекту від залучення у використання супутньої 

сировини при розробці обводненого титан-

цирконієвого родовища на прикладі кар’єру Мотро-

нівського ГЗК показують, що технологічна схема 4 є 

найефективнішою при залученні більше 4% супут-

ньої сировини з розкривних і вміщаючих порід. При 

15% залученні супутньої сировини технологічна 

схема 4 має найкращий показник чистої приведеної 

вартості, який на 6,4% перевищує показники 2 схе-

ми, на 11,6% – третьої і на 34,7% – першої. Показ-

ники першої і третьої схеми також поліпшуються 

при залученні супутньої сировини, однак, як і рані-

ше цього не достатньо, щоб бути конкурентоспро-

можними. 

Для підтвердження ефективності четвертої тех-

нологічної схеми також виконано ряд досліджень зі 

встановлення періоду окупності інвестицій. Для 

цього розглянуто чотири технологічні схеми з діапа-

зоном частки видобутку супутньої сировини від 0 до 

15% при розробці кар'єру. Та схема, в якій мініма-

льний період окупності інвестицій дозволить швид-

ше за все повернути їх інвестору, однак вона не 

гарантує йому максимальний прибуток. На рис. 2 

представлені результати розрахунків періоду окуп-

ності інвестицій для чотирьох технологічних схем з 

різною часткою залучення супутньої сировини. 

Як видно з графіків, представлених на рис. 2, пе-

ріоди окупності всіх технологічних схем знаходять-

ся в діапазоні 3,5 – 5,5 років. При цьому близьке 
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розташування графіків між собою не дозволяє зро-

бити точне визначення найбільш ефективної схеми. 

Для вирішення цього завдання виконано апрок-

симацію побудованих графіків (рис. 2), після чого 

знайдені коріння кубічних рівнянь. Результати роз-

рахунків з визначення терміну окупності інвестицій 

в розробку обводненого титано-цирконієвого родо-

вища на прикладі кар'єра Мотронівського ГЗК з 

залученням у використання супутньої сировини 

представлені в табл. 5. 

 

Таблиця 5 – Період окупності інвестицій в розробку обводненого титано-цирконієвого родовища  

із залученням СКК на прикладі кар'єра Мотронівського ГЗК 

Частка залучення 

СКК, % 

Період окупності інвестицій, роки 

Технологічна схема 1 Технологічна схема 2 Технологічна схема 3 Технологічна схема 4 

0 6,58 5,56 5,86 5,78 

5 6,27 5,28 5,79 5,42 

10 5,98 5,08 5,30 5,08 

15 5,70 4,79 5,07 4,77 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Період окупності інвестицій (Т) в розробку кар'єру Мотронівського ГЗК  

при залученні супутньої сировини від 0 до 15%: 1, 2, 3, 4 – технологічні схеми 
 

На підставі результатів розрахунків, наведених в 

табл. 5, побудовані графіки залежності періоду оку-

пності інвестицій в розробку родовища від частки 

залучення супутніх корисних копалин у викорис-

тання для кожної з розглянутих технологічних схем 

(рис. 3).  

Як видно з графіків залежностей, представлених 

на рис. 3, кращими технологічними схемами є 2 і 4. 

При цьому технологічна схема 2 є кращою за показ-

ником періоду окупності інвестицій за умови залу-

чення супутньої сировини до 12,5%. При збільшенні 

цього показнику, найбільш ефективною стає четвер-

та технологічна схема, з періодом окупності 4,9 

років. Перша схема є найменш привабливою для 

інвестування, однак при залученні 15% супутньої 

сировини, її показники перевищують період окупно-

сті третьої та четвертої схем, за умови, що в них 

буде відсутній її видобуток. Таким же чином показ-

ники третьої технологічної схеми при залученні 

більше 8% супутньої сировини будуть краще показ-

ників усіх розглянутих схем без залучення у вико-

ристання супутньої сировини. 
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Рисунок 3 – Вплив частки залучення супутніх  

корисних копалин у використання на період  

окупності інвестицій для 1 – 4 технологічної схеми 

 

ВИСНОВКИ. Виконані дослідження зі встанов-

лення доцільності залучення у використання супут-

ньої сировини при розробці обводнених родовищ 

титан-цирконієвих родовищ показали істотний 

вплив фактора видобутку супутніх корисних копа-

лин на роботу гірничодобувного підприємства при 

оцінці інвестиційної привабливості. Встановлено, 

що частка залучення супутньої сировини має пря-

мий вплив на чисту приведену вартість проекту. 

При збільшенні частки розробки супутньої сирови-

ни від 0 до 15%, чиста приведена вартість проекту 

збільшується від 37 до 50 млн у.о. в рік, що стано-

вить 32 – 45 % від загальних доходів гірничодобув-

ного підприємства, в залежності від технологічної 

схеми. 

Визначено, що ефективність застосування гідро-

механізованого видобувного комплексу з поділом 

вміщаючих порід на пісок і глину за критерієм чис-

тої приведеної вартості проекту є максимальною в 

разі залучення в розробку від 4% супутньої сирови-

ни. При розрахунку періоду окупності інвестицій в 

розробку родовища встановлено, що найшвидше 

окупиться друга технологічна схема, в якій видобу-

вний уступ розробляється земснарядами, а рудний 

пісок транспортується на збагачувальну фабрику на 

борту кар'єра. Однак ефективність другої технологі-

чної схеми за критерієм періоду окупності підтвер-

джується лише при залученні частки супутньої си-

ровини до 12,5%. При збільшенні цього показника 

найкращою технологічною схемою стає четверта, як 

за критерієм чистого приведеного прибутку, так і 

періоду окупності інвестицій. 
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ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF  

WATERED TITAN-ZIRCONIUM DEPOSITS COMPLEX DEVELOPMENT 
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Purpose. The article aims to substantiate the effectiveness of involving the main types of accompany minerals in 

use at the mining placer watered titanium-zirconium deposits. Methodology. Analytical research method is used to 

establish the main types of accompany raw materials to assess the market value of the final product and determine the 

feasibility of its further implementation. To establish the influence of the technological scheme of field development 

using a hydro-mechanized mining complex on the complex development of associated mineral raw materials to imple-

ment the net present value method is used. Results. The influence of the complex development of the titanium-

zirconium deposit on the income of an enterprise with the involvement of associated raw materials from the use of 0 to 

15% has been established. It is determined that increasing the share of accompany raw materials mining from 0 to 15%, 

the net present value of the project increases from 37 to 50 million USD per year, which amounts to 32 – 45% of the 

total revenue of a mining company, depending on the mining technological scheme. Originality. A comparative charac-

teristic of the normal and the net present value of the project (NPV) for the existing technological schemes, depending 
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on the proportion of involvement in use of accompany materials is given. The established dependence of the net present 

value of the project on the proportion of associated raw materials mining has confirmed that with different proportions 

of involvement, the choice of the most effective technological scheme will change. Practical value. It was determined 

that technological scheme 2 has the best indicator of the payback period of investments when involving of associated 

raw materials are raised to 12.5%. With an increase in this indicator, the most effective becomes technological scheme 

4, with a payback period of 4.9 years. The first scheme is the least attractive for investing, but with the involvement of 

15% of the accompanying raw material, its indicators exceed the payback period of the third and fourth schemes, pro-

vided that they will not be extracted accompanying raw materials according to conditions of the Motronovsky MPP pit. 

Key words: surface mining, pit, dredge, hydro-mechanized mining complex, host rocks, hydraulic haulage, invest-

ment attractiveness, payback period. 
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