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ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ  
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ  

ДОЦІЛЬНОСТІ ВИЛУЧЕННЯ ЗАПАСІВ  
ВУГІЛЛЯ ПРОЕКТНИМИ ІНСТИТУТАМИ  

ТА ВУГІЛЬНИМИ ШАХТАМИ 
 

Обґрунтовано умови застосування методики НГУ із визначення економічної 
ефективності видобутку малих залишкових законсервованих запасів вугілля 
на шахтах. Надано рекомендації щодо її використання проектними інститу-
тами при розробці проектів техніко-економічного обґрунтування продовження 
роботи або ліквідації шахт. 

Обоснованы условия применения методики НГУ по определению экономи-
ческой эффективности извлечения малых остаточных законсервированных 
запасов угля на шахтах. Даны рекомендации по ее использованию проект-
ными институтами при разработке проектов технико-экономического обосно-
вания продолжения работы или ликвидации шахт. 

Application terms of cost efficiency determinative method by NMU describing the 
extraction of remaining laid-up coal supply are grounded. Recommendations for 
planning organizations are given about the decision of further mine’s development 
or closing. 
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