
ГІРНИЧИЙ ВІДДІЛ

В.о. начальника відділу
Терещенко Владислав 

Вікторович
роб. тел. 449-91-41

e-mail: krivbaspro@ukr.net

Структура відділу
(напрямок та види діяльності):

– геологічний сектор;
– маркшейдерський сектор;
– сектор підземних гірничих робіт;
– сектор відкритих гірничих робіт;
– сектор шахтобудування, організації 
будівництва та кошторису;



Геологічний сектор

Головний геолог
Іванова Олена Володимирівна

роб. тел. 449-91-48
e-mail: krivbaspro@ukr.net

✓ Проектування геологорозвідних робіт

✓ Геологічна та гідрогеологічна характеристика родовищ

✓ Розробка техніко-економічних обґрунтувань кондицій для підрахунку 
запасів корисних копалин

✓ Розрахунок запасів корисних копалин

✓ Виконання геолого-економічної оцінки родовищ (ГЕО)

✓ Будування геологічної моделі родовища

✓ Розрахунок гідрогеологічних показників родовища

✓ Оцінка впливу розробки родовища на гідросферу

✓ Експертиза проектів



Маркшейдерський сектор

✓ Розробка проектів гірничих відводів підприємств

✓ Розробка проектів заходів по охороні будівель і споруд від шкідливого 
впливу гірничих робіт

✓ Прогноз та оцінка підробітки територій гірничими роботами

✓ Визначення небезпечних ділянок підроблених підземними гірничими 
роботами

✓ Експертиза проектів

Головний маркшейдер
Кучер Борис Пилипович

роб. тел. 449-91-46
e-mail: krivbaspro@ukr.net



Сектор підземних гірничих робіт

✓ Розробка техніко-економічних обґрунтувань перспективного розвитку і 
реконструкції рудників по розробці рудних та нерудних родовищ підземним 
способом

✓ Розробка проектів будівництва нових і реконструкції діючих рудників з 
розробкою родовищ підземним способом

✓ Розробка робочих проектів розкриття і розробки рудних родовищ 
підземним способом 

✓ Робоча документація до видів робіт, що перелічені вище

✓ Експертиза проектної документації

Начальник сектору
Кнюх Віталій Вікторович

роб. тел. 449-91-42
e-mail: krivbaspro@ukr.net



Сектор відкритих гірничих робітНачальник сектору
Пшеничний Вячеслав Григорович

роб. тел. 449-91-45
e-mail: krivbaspro@ukr.net ✓ Розробка техніко-економічних обґрунтувань перспективного розвитку і 

реконструкції підприємств з відкритим способом розробки

✓ Розробка проектів будівництва нових і реконструкції діючих підприємств з 
відкритим способом розробки

✓ Розробка робочої документації та календарного планування ведення 
гірничих робіт у кар’єрах та на відвалах

✓ Авторський нагляд за веденням гірничих робіт згідно розробленої 
проектної документації

✓ Розробка заходів по забезпеченню стійкості бортів кар’єрів та відвалів

✓ Виконання науково-дослідних робіт по впровадженню передових технологій 
у сфері відкритих гірничих робіт

✓ Розробка проектів гірничотехнічної рекультивації порушених земель

✓ Розробка проектів ліквідації підприємств з розробки рудних і нерудних 
родовищ відкритим способом

✓ Експертиза проектної документації



Шахтобудівний сектор

Начальник сектору
Хабло Костянтин Юрійович

роб. тел. 449-91-44
e-mail: krivbaspro@ukr.net

✓ Розробка проектної документації для будівництва підземної частини 
гірничорудних підприємств у повному обсязі

✓ Розробка проектної документації по:
- проходці вертикальних і похилих стволів шахт
- поглибленню вертикальних і похилих стволів шахт
- армуванню вертикальних і похилих стволів шахт
- проходці горизонтальних підземних виробок 
- будівництву дробильно-бункерних комплексів 
- будівництву головних, зумпфових та допоміжних водовідливних   
установок
- будівництву комплексів чистки зумпфа

✓ Проектування комплексів циклічно-поточної технології (ЦПТ) для кар'єрів

✓ Експертиза проектної документації

✓ Складання локальних кошторисних розрахунків на придбання обладнання,
гірничо-капітальні та загально шахтні роботи

✓ Розробка проектів організації будівництва і проектів виконання робіт 

✓ Складання календарних графіків будівництва и графіків роботи машин і 
механізмів

✓ Розрахунок вартості проектно-вишукувальних робіт


