
Структура відділу 
(напрямки та види діяльності) 

 
1) Технологічний напрямок: 
- група гірничо-механічних установок; 
- група циклічно-поточних технологій; 
- група дробарно-сортувальних фабрик; 
- кошторисна група. 
2) Механічний напрямок: 
- група конструкторської документації; 
- група ремонтно-складського господарства. 
3) Сантехнічний напрямок: 
- група опалення та вентиляції; 
- група водопроводу та каналізації; 
- група зовнішніх інженерних мереж; 
- група котельних установок. 

Технологічний відділ 
Начальник відділу 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мироненко  
Андрій Іванович 

роб. тел. (056)449-91-80 
e-mail: to_krivbassproekt@ukr.net  

 
Зас. начальника відділу 

Комаренко  
Олександр Вадимович 

роб. тел. (056)449-91-25 
e-mail: a_komarenko@ukr.net  

mailto:to_krivbassproekt@ukr.net


Група гірничо-механічних установок 

• обстеження існуючого технологічного обладнання 
реконструйованих об'єктів; 

• механічне обладнання поглиблення стовбурів шахт; 
• проектування водовідливів, компресорних, 

вентиляційних і насосних станцій; 
• проектування шахтних підйомних установок; 
• проектування підйомних установок кар'єрів; 
• розрахунок і вибір підземного транспорту; 
• повітро-водопостачання горизонтів шахт. 

 
       Розробка конструкторської документації на 

наступне нестандартизоване обладнання: 
        
• полки прохідницькі підвісні; 
• опалубки призабійні; 
• рамки направляючі для бадді; 
• ляди механізовані кулісні і похилі; 
• інше нестандартизоване обладнання. 

Начальник сектору  
Александров 

Владислав Анатолійович 
 

Зав. групи 
Линник  

Олександр Володимирович 
роб. тел. (056)449-91-83 

e-mail: to_krivbassproekt@ukr.net 

Сектор гірничо-механічних установок  та 
конструкторської документації 

mailto:to_krivbassproekt@ukr.net


Група конструкторскої документації 

Виконує конструкторську документацію на наступне 
нестандартизоване обладнання: 
 
1. Для підземних бункерів: 
• конвеєри стрічкові; 
• дозатори вагові; 
• дозатори ємнісні; 
• кожухи направляючі для пластинчастих живильників.  
2.  Для вертикальних одно- та багато-канатних підйомів 

шахт: 
• кліті вантажні; 
• кліті грузо-людські; 
• кліті інспекторського підйому; 
• скіпи із секторним затвором; 
• скіпи з шиберним затвором; 
• скіпи з кузовом що відхиляється; 
• противаги. 
3. Для похилих стовбурів шахт: 
• вагонетки грузо-людські; 
• вагонетки людські; 

 
роб. тел. (056)449-91-83 

Сектор гірничо-механічних установок та 
конструкторської документації 



Група циклічно-поточних технологій  
• проектування циклічно-поточних технологій, які 

застосовуються для транспортування сипучих і 
кускових матеріалів; 

• проектування надшахтних будівель, комплексів закладки 
та ін. поверхневих комплексів, пов'язаних з 
гірничодобувною промисловістю; 

• проектування вакуумно-плівкові формувальні лінії в 
ливарному виробництві. 

 
       Розробка конструкторської документації на наступне 

нестандартизоване обладнання: 
 
• металоконструкції легких і важких стаціонарних 

стрічкових конвеєрів (ширина стрічки до 2000 мм); 
• укриття відкритих конвеєрів; 
• двері стовбурові, ляди; 
• металоконструкції перевантажувальних вузлів; 
• стопори затримуючі; 
• затвори (клапанні, підпірні і ін.); 
• бункери; 
• інше нестандартизоване обладнання. 

 
Головний технолог 

Шпак 
Олександр Володимирович 

 
роб. тел. (056)449-91-84 

e-mail: to_krivbassproekt@ukr.net 
 

Сектор циклічно-поточних технологій та  
дробарно-сортувальних фабрик 

mailto:to_krivbassproekt@ukr.net


Група дробарно-сортувальних фабрик 
• проектування комплексів рудопідготовки і сухої 

магнітної сепарації на дробарно-сортувальних фабриках 
на стадії дроблення і просіювання рудних і нерудних 
матеріалів аж до відвантаження кінцевого продукту 
збагачення; 

• техніко-економічне обґрунтування будівництва 
дробарно-збагачувальних комплексів; 
 

 Розробка конструкторської документації на наступне  
нестандартизоване обладнання: 
 
• металоконструкції стрічкових конвеєрів; 
• бункери і перевантажувальні воронки; 
• затвори секторні; 
• інше нестандартизоване обладнання. 

 
Начальник сектору 

Михальова 
Катерина Володимирівна 

 
роб. тел. (056)449-91-82 

e-mail: to_krivbassproekt@ukr.net 
 

Сектор циклічно-поточних технологій та  
дробарно-сортувальних фабрик 

mailto:to_krivbassproekt@ukr.net


Група ремонтно-складського господарства 

1. Розробка проектно-кошторисної документації механообладнання 
дробильно-бункерних комплексів, підземних околоствольних 
руддворів, підземних об'єктів ремонтно-складського і допоміжного 
призначення гірничорудних підприємств з підземним способом 
розробки 

2. Технологічне проектування поверхневих об'єктів ремонтно-
складського господарства гірничорудних підприємств з підземним 
та відкритим способом розробки: 

• ремонтні цехи; 
• майстерні; 
• лабораторії; 
• підприємства технологічного і господарського автотранспорту; 
• профілакторії; 
• реммайстерні; 
• автостоянки; 
• автомийки; 
• гаражі; 
• об'єкти з обслуговування ЖД транспорту; 
• склади ПММ, АЗС; 
• склади обладнання, матеріалів. 
3. Спеціалізовані об'єкти ремонтного і допоміжного призначення:  
• заводи з ремонту гірничого обладнання; 
• заводи з кап.ремонту автомобільного та Ж / Д транспорту; 
• цехи з ремонту електро- і енергообладнання 

Начальник сектору 
Талдонов 

Генадій Олексійович 
 

Зав. групи 
Рєзнік 

Павло Юрійович 
 

роб. тел. (056)449-91-84 

Сектор ремонтно-складського господарства та 
кошторисної документації 



Кошторисна група 

• складання локальних кошторисних розрахунків; 
• розрахунок вартості проектно-вишукувальних робіт. 

Зав. групи 
Плугатар 

Ольга Сергіївна 
 

роб. тел. (056)449-91-81 
e-mail: to_krivbassproekt@ukr.net 

Сектор ремонтно-складського господарства та 
кошторисної документації 

mailto:to_krivbassproekt@ukr.net


Група опалення та вентиляції 

• опалення, вентиляція і кондиціювання 
об'єктів підприємств гірничорудної 
промисловості, житлових, громадських і 
виробничих будівель; 

• аспірація; 
• повітряне охолодження технологічного 

обладнання (електродвигунів підйомних 
установок конвеєрів, скіпових і клітьових 
підйомів шахт, компресорних станцій). 

Начальник сектору 
Кустарьова  

Ольга Сергіївна 
 

Зав. групи 
Гирич 

Ігор Вікторович 
 

роб. тел. (056)449-91-62 
e-mail: kpsto@ukr.net 

 

Сектор внутрішніх санітарно-технічних систем 



Група водопроводу та каналізації 

 

• водопровід (питний, виробничий, 
внутрішній протипожежний); 

• система оборотного водопостачання для 
охолодження технологічного обладнання; 

• гаряче водопостачання для господарсько-
побутових потреб; 

• каналізація госпобутова, виробнича, 
внутрішні водостоки. 

 
Зав. групи 

Караванська 
Наталя Андріївна 

 
роб. тел. (056)449-91-62 

e-mail: kpsto@ukr.net 
 

Сектор внутрішніх санітарно-технічних систем 



Група зовнішніх інженерних мереж 
Водопостачання: 
• магістральні водоводи (господарсько-питні і виробничі); 
• внутрішньоквартальні водопроводи та по проммайданчикам 

(господарсько-питні, виробничі та протипожежні, 
поливальний); 

• очисні споруди заводського виготовлення; 
• насосні станції II-III- підйому; 
• водонапірні башти; 
• протипожежні резервуари; 
• проектування фонтанів. 
Каналізація:  
• магістральні колектори (самопливні і напірні); 
• дощова, господарсько-побутова і виробнича; 
• очисні споруди заводського виготовлення дощової, 

господарсько-побутової і виробничої каналізації; 
• насосні станції. 
Теплові мережі, мережі гарячого водопостачання. 
Паропроводи і конденсатопроводи: 
• магістральні; 
• внутрішньоквартальні та по проммайданчикам. 
Газопостачання: 
• трубопроводи тиском до 0.3 МПа (міжселищні, розвідні); 
• трубопроводи тиском до 0.6 МПа (міжселищні, розвідні); 
• трубопроводи тиском понад 0.6 МПа до 1,2 МПа (міжселищні, 

розвідні); 
• газорегуляторні пункти і установки; 
• пункти обліку витрати газу. 

Начальник сектору 
Рідер  

Андрій Андрійович 
роб. тел. (056)449-91-60 

 
Зав. групи 

Горон 
Наталія Миколаївна 

роб. тел. (056)449-91-63 
 

e-mail: kpsto@ukr.net 

Сектор зовнішніх інженерних мереж і котельних 
установок 



• котельні сумарною продуктивністю до 20 Гкал / год другої 
категорії надійності теплопостачання на газоподібному, 
рідкому і твердому паливі; 

• теплогенераторні (для нагрівання повітря, що подається 
в стовбури шахт); 

• електрокотельні; 
• газопостачання технологічного обладнання промислових 

підприємств (запальні горни, пальники сушильних 
барабанів, бітумоплавильних печей і т.п.); 

• реконструкція, технічне переоснащення, модернізація 
морально застарілого обладнання котелень та іншого 
теплогенеруючого обладнання (в тому числі заміна 
пальників на існуючих котлах; 

• децентралізація систем теплопостачання споживачів 
(об'єктів); 

• розрахунок, підбір обладнання і узгодження вузлів 
технологічного та комерційного обліку природного газу, 
теплоносія (пар, гаряча і перегріта вода), холодної води; 

• газопостачання пальників Вічних вогнів; 
• газифікація населених пунктів; 
• розробка генеральних планів міст в частині розвитку 

газопостачання та розміщення джерел централізованого 
теплопостачання; 

• відновлення проектно-технічної документації 
газопостачання підприємств. 

 
Зав. групи 

Кудринська  
Ольга Анатоліївна 

роб. тел. (056)449-90-23 
 

e-mail: kpsto@ukr.net 
 

Група котельних установок 

 
 
 
 
 

Сектор зовнішніх інженерних мереж та  
котельних установок  
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