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Про затвердження Порядку погодження питань ліквідації
та консервації гірничодобувних об'єктів або їх ділянок
На виконання
доручення
Кабінету
Міністрів
25.01.99 N 18230/98 та у відповідності до Кодексу
надра ( 132/94-ВР ) Н А К А З У Ю:

України
України

від
про

1. Затвердити
Порядок
погодження
питань ліквідації та
консервації гірничодобувних об'єктів або їх ділянок (далі Порядок), що додається.
2. При розробці
Положення
про
порядок
ліквідації
і
консервації гірничодобувних
об'єктів
урахувати
вимоги цього
Порядку.
3. Зазначений Порядок набуває чинності з 1 травня 1999 р.
Голова комітету

С.П.Ткачук
Затверджено
Наказ Держнаглядохоронпраці
12.03.99 N 41

Порядок
погодження питань ліквідації та консервації гірничодобувних
об'єктів або їх ділянок
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок погодження питань ліквідації та консервації
гірничодобувних об'єктів або їх ділянок
(далі
Порядок)
поширюється на діяльність, пов'язану з погодженням питань та
одержанням дозволів на ліквідацію та консервацію гірничодобувних
об'єктів або їх ділянок.
1.2. Порядок
встановлює
вимоги
та
порядок
виконання
погодження ліквідації та консервації гірничодобувних об'єктів або
їх ділянок.
1.3. Вимоги
цього
Порядку
обов'язкові
для
виконання
підприємствами, організаціями і установами (далі - підприємства) з
різними
формами
власності,
діяльність
яких
пов'язана
з
експлуатацією гірничодобувних об'єктів, які
ліквідуються
чи
консервуються.

2. Порядок отримання погоджень щодо
ліквідації та консервації об'єктів
2.1. Для
здійснення
ліквідації
чи
консервації
гірничодобувного об'єкта або його ділянки підприємство, якому
належить цей об'єкт, подає заяву:
міністерству або органу виконавчої влади, який уповноважений
управляти державним майном - якщо підприємство державної форми
власності;
органу місцевого самоврядування - якщо підприємство іншої
форми власності.
До заяви на одержання дозволу потрібно додавати обгрунтування
щодо доцільності ліквідації чи консервації об'єкта та наступні
документи:
копії повідомлень суміжним підприємствам, які видобувають
корисні копалини чи орендують гірничі виробки для господарських
цілей, про ліквідацію чи консервацію об'єкта,
та
письмові
відповіді цих підприємств;
висновки органів Держнаглядохоронпраці, Мінекобезпеки України
та Держкомгеології України з питання ліквідації чи консервації
об'єкта.
2.2. Засновник розглядає заяву та додані до неї документи,
приймає відповідне рішення і видає наказ щодо проведення робіт по
підготовці
необхідних
документів
стосовно
ліквідації
чи
консервації гірничодобувного об'єкта або його ділянки.
Наказ є підставою для детального опрацювання цього питання,
зокрема визначення способів закриття об'єкта (ліквідація
чи
консервація),
подальшої
долі запасів корисних копалин, які
залишаються, землевпорядкування, екологічних питань, соціальних
проблем тощо.
2.3. Всі питання, пов'язані з ліквідацією чи консервацією
гірничодобувного об'єкта або його ділянки, відпрацьовуються в
проекті, який до затвердження підприємство - власник об'єкта подає
на комплексну державну експертизу у
порядку,
встановленому
постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1308
( 1308-98-п ) "Про Порядок затвердження інвестиційних програм і
проектів
будівництва та проведення їх комплексної державної
експертизи".
2.3.1. Державні експертизи, які є
складовими
частинами
комплексної державної експертизи, проводяться з питань екологічної
безпеки, охорони праці та надр, землевпорядкування, пожежної
безпеки
тощо - відповідно до чинних законодавчих та інших
нормативних актів, що регламентують
порядок
виконання
цих
експертиз.
2.3.2. При вирішенні питання про
необхідність
списання
запасів корисних копалин з балансу підприємств у зв'язку з
ліквідацією та консервацією гірничодобувних об'єктів або
їх
ділянок
проводиться
науково-технічна
експертиза
в
Держнаглядохоронпраці, а якщо кількість таких запасів перевищує
20% від затверджених, то проводиться також експертиза Державної
комісії України по
запасах
корисних
копалин
у
порядку,
встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня
1994 р. N 865 ( 865-94-п ) "Про затвердження Положення про порядок
проведення державної експертизи та оцінки
запасів
корисних
копалин".

2.4. Проект,
який
пройшов
експертизу,
погоджується
відповідними органами місцевого самоврядування, місцевими органами
Держнаглядохоронпраці та Держкомзему.
Термін погодження кожним органом не повинен перевищувати 15
днів.
2.5. В разі позитивного висновку
комплексної
державної
експертизи засновник підприємства видає наказ про ліквідацію чи
консервацію об'єкта.
2.6. Вилучення
із
користування
земельних
ділянок при
ліквідації гірничодобувного об'єкта відбувається
за
рішенням
відповідного
органу місцевого самоврядування після прийняття
засновником рішення про ліквідацію цього об'єкта.
3. Контроль за додержанням вимог Порядку
та відповідальність за його порушення
3.1. Відомчий контроль за додержанням вимог цього Порядку
здійснює орган, який створив підприємство.
Державний контроль
за
додержанням
вимог цього Порядку
здійснює Держнаглядохоронпраці спільно з усіма
зацікавленими
міністерствами та органами державної виконавчої влади.
3.2. Посадові особи, винні в порушеннях законодавства про
надра та цього Порядку, несуть відповідальність відповідно до
чинного законодавства України.

