ІСНУЮЧА СТРУКТУРА ФІНАНСУВАННЯ ЗА СТАТТЕЮ
«РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ВУГІЛЬНОЇ ТА ТОРФОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості
(Управління реструктуризації вугільних підприємств)

Державні
підприємства
(шахти ІІІ групи)
(фінансуються за
кошторисами)

ДП “ОК
“Укрвуглереструктуризація”
(фінансується за
переліком витрат)

ДП
“Укршахтгідрозахист”
(фінансується за
кошторисом)

Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств у 2017 році
Стадія підготовки шахт
до ліквідації (III група)
ДП “Шахта ім. Д.С. Коротченка

Реалізація проектів
ліквідації ДП “ОК
“Укрвуглереструктуризація”
ш. ім. Д.С. Коротченка
ш.№ 1 “Нововолинська”

Утримання водовідливних
комплексів, будівництво і
реконструкція яких передбачені
проектами ліквідації шахт
ДП “Укршахтгідрозахист”

ш. “Візейська”
ДП “Шахта № 1 “Нововолинська”

ш. “Родинська”

ш. “Нова”
ДП ” Шахта “Візейська”

Водовідливний комплекс шахти
“Чорноморка”

ш. “Родіна””
ДП “Бурвугілля”
розріз “Верболозівський”

ДП “Шахта “Родинська”

ш. “Ведмежоярська”
ш. № 2 “Новогродівська””

ДП “Шахта “Зарічна”

ш. ім. Артема
ш. № 5 “Нововолинська”
ш. № 8 “Нововолинська”

ДП “Шахта “Південна”

ш. № 1 “Червоноградська”
ш.”Бендюзька”

ДП “Шахта “Північна”

ш. “Гірник”
ш. “Кременна”

ш. “Верболозівська”
ш. “Новомиргородська”
- шахти, що знаходяться на підготовці до ліквідації у 2017 році;
- шахти, що переходять на стадію підготовки до ліквідації у 2017 році;
- шахти, на яких буде розпочато процедуру ліквідації у 2017 році.
- шахти, по яким буде продовжено виконання проектів ліквідації у 2017 році.
- шахти, по яким будуть виконані проекти ліквідації в повному обсязі у 2017 році.
- шахти, які працюють в режимі водовідливного комплексу у 2017 році.

Водовідливний комплекс шахти
“Кремінна”

1

ІСНУЮЧА СХЕМА ЛІКВІДАЦІЇ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості Україні

ДП
«…вугілля»

ДП (ВП)
«Шахта 1»
(ІІІ група)

ДП (ВП)
«Шахта 2»
(ІІІ група)

ДП (ВП)
«Шахта 3»
(ІІІ група)

ДП «ОК
«Укрвуглереструктуризація»

ВП«Шахта 1»

ВП«ДВДЛШ»

ВП«Шахта 2»

ВП«ОВДЛШ»

ВП«Шахта 3»

ВП«ЗВДЛШ»

ВП«Шахта N»

Підготовка до ліквідації
1. Доробка підготовлених гірничими роботами запасів вугілля;
2. Підготовка до передачі чи списання запасів вугілля, інших
корисних копалин, гірничих виробок, обладнання та устаткування,
непотрібних для виконання робіт з фізичної ліквідації;
3. Скорочення чисельності працівників;
4. Погашення заборгованості з виплати працівникам заробітної
плати та інших соціальних виплат з відшкодування шкоди;
5. Оформлення державного акту на володіння або користування
земельними ділянками (у разі потреби);
6. Охорона довкілля та запобігання небезпечному впливу на діючи
підприємства, будівлі, споруди, стан довкілля та здоров'я людей.

Ліквідація
Водовідливний
комплекс

ДП «Укршахтгідрозахист»

Водовідливний
комплекс
«Шахта X»

