ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДП «КРИВБАСШАХТОЗАКРИТТЯ»:
1. Виконання послуг по прийому та акумуляції шахтної води і промислових стоків
підприємств Кривбасу в ставок-накопичувач балка Свистунова;
2. Виконання послуг по транзиту шахтної води та промислових стоків через
хвостосховище;
3. Здійснення щорічного скиду шахтної води в ріку Інгулець, відповідно
регламенту;
4. Виконання послуг по перекачці господарсько-фекальних та промислових стоків;
5. Здійснення послуг з транзиту енерговитрат, послуг по передачі енерговитрат;
6. Здійснення послуг з оренди нерухомого майна;
7. Виконання робіт за робочими проектами ліквідації.
Державне підприємство «Кривбасшахтозакриття» створене відповідно до
Наказу Міністерства промислової політики України від 25.06.2004 року №315 з
метою удосконалення організації виконання проектів реструктуризації підприємств
з підземного видобутку залізної руди Криворізького басейну. Частка державної
власності дорівнює 100%.
Основним видом господарської діяльності є виконання послуг з відведення,
акумуляції та скиду шахтної води гірничорудних підприємств підземного Кривбасу.
Відведення шахтної води в ставок-накопичувач б. Свистунова є безперервним
виробничим циклом. Періодичність циклу – один рік.
Основними постачальниками шахтної води є ПАТ «АрселорМіттал Кривий
Ріг», ПАТ «КЗРК», ПРАТ «ЦГЗК» , ПрАТ «Суха Балка», та інші.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.1998 року №
258 забезпечує виконання робіт відповідно до затверджених проектів «Ліквідація ш.
«Гігант», затверджений наказом Мінпромполітики України від 08.06.2001 № 238,
вартість проекту - 220,2 млн. грн.; «Обґрунтування ліквідації ш. «Саксагань»,
затверджений наказами Мінпромполітики України від 22.03.2001 № 113 та від
31.08.2010 № 422, вартість проекту - 135,8 млн. грн.; «Ліквідація ш.
«Першотравнева», затверджений наказом Мінпромполітики України від 26.11.2001
№ 192. вартість проекту - 85,4 млн. грн. Згідно даних проектів ДП
«Кривбасшахтозакриття» виконує наступні роботи: виконання заходів з ліквідації
об’єктів; здійснення після ліквідаційного моніторингу; усунення негативних
екологічних наслідків діяльності гірничорудних підприємств та пов’язаних з цим
капітального будівництва; вирішення соціальних проблем, які виникають в процесі
реструктуризації; відселення мешканців з екологічно небезпечних територій.
Фінансування проектних робіт здійснюється виключно за бюджетною програмою
«Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди Кривбасу» за
рахунок коштів обласного бюджету (ст. 90 п. 7 Бюджетного кодексу України від
08.07.2010 №2456-VI).
Організаційна структура підприємства налічує в своєму складі 2 дільниці, які
є єдиним промисловим комплексом. Одна з них є основною та 1 допоміжна дільниця.
До складу основних підрозділів входить дільниця гідротехнічних споруд, яка
налічує дві плавучі насосні станції на ставку-накопичувачі б. Свистунова та дві
стаціонарні насосні станції: фекальна та насосна на хвостосховищі.
До числа допоміжних відноситься автотранспортна дільниця.

