
Покровська вугільна група

5 березня 2021 року
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Покровська вугільна група:
короткий огляд

Покровська вугільна група – один із провідних 

виробників високоякісного коксівного вугілля у 

Східній Європі, що має стратегічне значення для 

Метінвесту.

248 млн т

Ресурси коксівного 
вугілля за 
класифікацією JORC 
станом на 01.01.2019

3,2 млн т

Виробництво вугільного 
концентрату за 2020 рік

US$144 млн

EBITDA за 2020 рік

Посилення вертикальної інтеграції
Забезпечення Метінвесту власним коксівним вугіллям 
становитиме 100% після консолідації Покровської 
вугільної групи.

11,6 тис.

співробітників 
станом на 31.12.2020

Примітка: Всі дані ґрунтуються на управлінських розрахунках Покровської вугільної групи
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Опис активу

Покровська вугільна група – найбільше 
підприємство з видобутку коксівного вугілля 
та виробництва вугільної продукції в Україні.

Основні підприємства містять:

• Шахтоуправління «Покровське», що 
здійснює видобуток високосортного 
вугілля марки К, рядового коксівного 
вугілля, яке за своїми характеристиками 
належить до розряду твердого вугілля 
(тверде коксівне вугілля з середнім 
вмістом летких речовин). Поточна 
виробнича потужність становить близько 8 
млн тонн рядового коксівного вугілля на 
рік.

• Свято-Варваринську збагачувальну 
фабрику, що розташована на території 
шахтоуправління та здійснює переробку 
(збагачення) видобутого коксівного вугілля 
у вугільний концентрат. Фабрика введена в 
експлуатацію у 2009 році та є однією з 
найбільших збагачувальних фабрик в 
Україні. Проєктна потужність збагачення 
становить близько 8 млн тонн рядового 
коксівного вугілля на рік.

Інші підрозділи виконують допоміжну функцію 
та здійснюють обслуговування основного 
бізнесу.3

Покровська вугільна група

Свято-Варваринська
збагачувальна фабрика

Збагачення рядового 
коксівного вугілля та 

виробництво вугільного 
концентрату

Будівництво шахт, 
виробництво шахтного 
обладнання, 
обслуговування та 
ремонти
Розробка і будівництво 
підземних шахт, 
виробництво і 
встановлення 
обладнання 

Ш/у «Покровське»
Видобуток рядового 

коксівного вугілля

Логістичні послуги
Перевезення пасажирів 
і вантажів,
обслуговування 
спецобладнання та 
залізничні перевезення
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Історія розвитку

1990

Перший шахтний комплекс 
виробничою потужністю 1,5 
млн тонн коксівного вугілля на 
рік введено в експлуатацію у 
грудні 1990 року. На момент 
введення в експлуатацію 
підготовлено два блоки – №4 і 
№6.

1992

Введення в експлуатацію

30 березня 1992 року 
видобуто перший 
мільйон тонн вугілля.

1-й мільйон тонн

Інтеграція з 
Метінвестом

1996-1999

Проведено масштабну 
модернізацію усіх об'єктів, 
збільшено продуктивність.

Модернізація

Завершено будівництво
Свято-Варваринської 
збагачувальної фабрики з 
потужністю збагачення 
близько 8 млн тонн 
рядового коксівного 
вугілля.

Вуглезбагачувальна фабрика 

2009-2013

2018

У липні 2018 року Метінвест 
придбав 24,77% ефективної частки 
володіння кількома активами, 
ключовими серед яких є ш/у 
«Покровське» і Свято-
Варваринська збагачувальна 
фабрика.

Метінвест купує частку 24,77%

У 2019 році експерти DMT, 
незалежного й 
авторитетного оцінювача, 
підготували звіт з оцінки 
мінеральних ресурсів і 
запасів за класифікацією 
JORC. Станом на 1 січня 2019 
року обсяг мінеральних 
ресурсів становив 248 млн 
тонн.

Оцінка за класифікацією JORC 

2019
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Розташування активів

Ліцензія Покровської вугільної групи на видобуток
вугілля діє до 2028 року. Наразі видобуток 
здійснюють кілька блоків на глибині 593-930 м.

Наявних запасів вистачить для забезпечення 
виробництва щонайменше на 30 років. Ведуться 
роботи з розробки нових ділянок.

Мінеральні ресурси і запаси1 за класифікацією 
JORC станом на 1 січня 2019 року, млн т

Мінеральні ресурси 248

Виміряні 208

Виявлені 40

Мінеральні запаси 151

Підтверджені 99

Вірогідні 52

Примітки: 
1. Мінеральні ресурси, які є потенційно цінними і щодо яких існують перспективи можливого рентабельного видобування. Мінеральні ресурси - економічно корисна частина виміряних або виявлених мінеральних ресурсів.
2. Відповідно до управлінських розрахунків

Видобуток і виробництво2

млн т

Операційні результати 

4,0

5,0

6,2

2,3
2,9

3,2

2018 2019 2020

Видобуток рядового вугілля

Виробництво вугільного концентрату
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У 2020 році виручка скоротилася на 24% проти 

2019 року – до US$385 млн – унаслідок падіння 

бенчмарку на коксівне вугілля, що частково 

компенсувалося збільшенням обсягів 

виробництва.

Покровська вугільна група уклала

довгостроковий контракт із Метінвестом на 

постачання коксівного вугілля за ринковими 

цінами із прив'язкою до бенчмарку на тверде 

коксівне вугілля на умовах FOB Австралія.

У 2020 році Покровська вугільна група 

забезпечила Метінвест 2,8 млн тоннами

вугільного концентрату.

У 2020 році показник EBITDA становив US$144 

млн, що на 44% менше відповідного показника

2019 року через зниження цін реалізації.

Маржа за EBITDA становила 38% у 2020 році, 

що на 13 пп нижче показників попереднього року.

Модернізовані виробничі потужності, 

висококваліфікований менеджмент і точне 

геологічне планування робіт із видобутку дають

змогу Покровській вугільній групі підтримувати 

низький рівень собівартісті та забезпечувати 

якість продукції на рівні бенчмарків.

6

Покровська вугільна група продовжує 

інвестувати у модернізацію та розширення 

виробництва.

У 2020 році загальний обсяг капітальних 

інвестицій (CAPEX) становив US$121 млн, що 

на 15% більше показників 2019 року.

Основні проєкти, що реалізуються:

• Фінальна стадія будівництва блоку №11

• Будівельні роботи у блоці №12

• Придбання нового обладнання для 

нарощування виробництва.

EBITDA
US$ млн

CAPEX

US$ млн

Виручка 

US$ млн

506

385

2019 2020

259

144

2019 2020

Примітка: 
Усі дані ґрунтуються на управлінських розрахунках Покровської вугільної групи

Фінансові результати

63% 60%

37%
40%

106
121

2019 2020

Підтримка Розвиток


