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Розташування
РОЗТАШУВАННЯ
В адміністративному відношенні Капітанське родовище
розташоване біля села Капітанка в Голованівському
районі Кіровоградської області України.
Ліцензійна ділянка - 9 га

ЛОГІСТИКА
Ліцензійна ділянка розташована в
регіоні з добре розвиненою дорожньою
інфраструктурою та близько від
залізниці.
2

Спеціальний дозвіл

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
Придбано ТОВ «Майн Екстракшн»
на публічному аукціоні у вересні
2019 року
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Головна сфера застосування хрому - сталеливарна
промисловість - визначає розвиток його ринку, оскільки на
даний момент не існує замінників хрому, які могли б бути
використані при виробництві нержавіючої сталі або
надміцних сплавів
Основні ресурси хрому зосереджені в Казахстані і
Південній Африці
Китай є найбільшим споживачем і основним виробником
ферохрому
B цілому, згідно з прогнозами, світовий ринок хрому буде
рости в середньому на 3% в рік в найближчі кілька років
Для покриття попиту видобуток хромової руди буде
збільшений в основних родовищах - Індії, Казахстані,
Південній Африці, Туреччині та ін.
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Основні запаси нікелю зосереджені в Індонезії,
Австралії, Бразилії, Новій Каледонії і Росії, на частку
яких припадає понад 73% всіх світових запасів
Найбільшими видобувними країнами в світі
виступають Індонезія, Філіппіни, Росія, Нова
Каледонія, Австралія; за обсягами виробленого
нікелю на лідируючих позиціях перебувають Китай,
Індонезія, Росія, Японія, Канада
На світовому ринку головною споживною галуззю
нікелю виступає виробництво сталі, в той час як
найбільші темпи зростання в останні роки показує
така сфера споживання нікелю як виробництво
акумуляторних джерел живлення
Китай, ЄС, Японія і США - найбільші споживачі нікелю
на світовому ринку

Кобальт отримують як побічний продукт при виробництві міді, свинцю і нікелю
В останні роки на ринку кобальту пропозиція перевищувала попит, що стало
причиною падіння цін на даний метал
Ця тенденція може продовжитися, оскільки в найближчі роки повинні бути введені
в експлуатацію кілька нових заводів з виробництва кобальту
Конго (Кіншаса) займає лідируючу позицію по видобутку кобальту, Китай є
провідним виробником очищеного металу
Збільшення виробництва надміцних сплавів і акумуляторів стимулює світовий
попит на кобальт
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Вивченість
ЕТАПИ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ
• Капітанське родовище було виявлено у 1952 році при
оконтурюванні Капітанського масиву.
• При пошуках і розвідці родовищ силікатних нікелевих і
хромових руд в районі Середнього Побужжя в 1953-1958
роках було пробурено 106 похилих свердловин загальним
обсягом 18854 п.м. Ці роботи дозволили підрахувати запаси
силікатних нікелевих і хромових руд в межах центральної
частини Капітанського родовища за категорією С1.
• При пошуках нікелевих руд в корі вивітрювання лінійного типу
Середнього Побужжя в 1985-1988 роках в південній частині
родовища були виявлені суцільні і вкраплені хромові руди, які
є продовженням руд центральної частини родовища, де
оцінені перспективні ресурси категорії Р1.
• У період 1993-2010 р.р. було виконано детальну розвідку в
південній частині Капітанського родовища. У 23 профілях
пробурено 99 похилих свердловин загальним обсягом
23650,1 п.м. Виділено 4 рудних тіла хромових руд і 3 тіла
силікатних нікелевих руд. Підраховані запаси хрому за
категоріями С1 та С2 і силікатного нікелю за категорією С1.
Проведено технологічні дослідження напівпромислової
проби.

ЗАПАСИ
У 2019 році ТОВ «МАЙН ЕКСТРАКШН» провело
попередню геолого-економічну оцінку Капітанського
родовища хромових руд. В результаті були апробовані
запаси хромових руд категорії С1 та С2 у Державній комісії
України по запасах корисних копалин. Дані звіту про
попередню геолого-економічну оцінку свідчать про
економічну ефективність розробки запасів хрому, а
також про високі вмісти нікелю і кобальту в руді
Капітанського родовища.

Категорія
запасів [Ділянка]

Запаси руди,
тис. т

Вміст Cr2O3,
%

Запаси Cr2O3
тис. т

С1 [Центральна]

384,0

31,4

120,7

С1 [Південна]

2582,1

12,87

332,2

Разом: С1

2966,1

15,95

452,9

С2 [Південна]

521,4

22,36

116,6

Разом: С1+С2

3487,5

16,85

569,5
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Геологія
ГЕОЛОГІЧНА КАРТА

ТИПОВИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ РОЗРІЗ

ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Капітанське родовище знаходиться в районі Середнього Побужжя на стику
Дністровсько-Бузького та Інгульського мегаблоків Українського щита в межах
Голованівської шовної зони та пов’язане з Капітанівським масивом ультрабазитів.
Західний флаг Капітанського родовища характеризується наявністю зон трещинуватості,
які контролюють хромове, нікелеве та золоте зруденіння.
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Мінералізація
ХАРАКТЕРИСТИКА МІНЕРАЛІЗАЦІЇ
Хромові руди Капітанського родовища
пов’язані з серпентинітами і піроксенітами
та їх корою вивітрювання і приурочені до
західного контакту Капітанівського масиву з
вміщуючими
породами
(гнейсами
і
мігматитами). Серпентиніти капітанськодеренюхінского комплексу є основними
породами, що сформували нікеленосную
кору вивітрювання і є вміщуючими для
хромових рудних тіл. Силікатні нікелеві руди
приурочені
до
кор
вивітрювання
серпентинізованих ультраосновних порід в
Центральній частині родовища і до лінійних
кор вивітрювання, які більш розвинені в
Південній частині, поблизу західного
контакту. Продуктивним горизонтом для
силікатних нікелевих руд є нонтронітова
кора вивітрювання.
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Каркасна модель

Попередня каркасна 3D модель була створена на основі
геологічної і аналітичної інформації в програмі Micromine.
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Програма геологорозвідки
На Капітанському родовищі планується програма буріння з
відбором рядових та технологічних проб. Мета буріння вирішення геологорозвідувальних завдань, комплексні
технологічні випробування (Cr2O3, Ni, Co, Fe), підтвердження
наявності благородних металів (Au, Pt, Pd).
Програма геологоразвідувальних робіт включає:
•
топографічну зйомку;
•
буріння;
•
геологічну документацію керна свердловин;
•
відбір рядових і технологічної проб;
•
пробопідготовку і аналітичні дослідження;
•
звіт відповідно до вимог NI 43-101 або JORC.

№
свердловин
Kap-20-01

Гауса-Крюгера42- 6 зона
ПнШ
СхД
5 342 437,55
6 320 775,69

Z

Глибина

Азімут

Кут

116,68

100

240

-80 (10)

Kap-20-02

5 342 370,55

6 320 820,10

120,63

120

240

-60 (30)

Kap-20-03

5 342 299,20

6 320 894,46

124,00

350

240

-75 (15)

Kap-20-04

5 342 273,53

6 320 893,66

123,91

130

240

-80 (10)

Kap-20-05

5 342 237,94

6 320 911,95

125,25

100

240

-80 (10)

Kap-20-06

5 342 227,15

6 320 934,30

125,93

100

240

-80 (10)

Kap-20-07

5 342 047,46

6 321 121,52

132,71

300

245

-77 (13)

Kap-20-08

5 341 883,32

6 321 228,54

135,41

300

245

-75 (15)

Тенденції ринку
ДИНАМІКА РИНКУ
Хром 2015-2019

Нікель 2020

Кобальт 2020

СВІТОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Хром 2010-2020

Нікель 2006-2020

Кобальт 2008-2020

Економічні показники

Cr руда - 270 $/t
Cr метал – 11 000 $/t

Ni ціна LME – 17 520 $/т

Co ціна LME – 72 753 $/т

КАПІТАНСЬКЕ РОДОВИЩЕ

НАШІ КОНТАКТИ

Email

Сайт

mainekstrakshn@gmail.com

https://mineextraction.com

КАПІТАНКА

