



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України 
«Про внесення зміни до статті 65 Кодексу України про надра» 

Зміст положення (норми) 
чинного акта законодавства
Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Кодекс України про надра
Стаття 65. Відповідальність за порушення законодавства     про надра

     Порушення законодавства про надра тягне за собою дисциплінарну,  адміністративну,  цивільно-правову  і  кримінальну відповідальність згідно з законодавством України. 

     Відповідальність за порушення законодавства про надра  несуть особи, винні у:
     самовільному користуванні надрами;
     порушенні норм, правил  і  вимог  щодо  проведення  робіт  по геологічному вивченню надр;
     вибірковому виробленні багатих ділянок родовищ, що призводить до наднормативних втрат запасів корисних копалин;
     наднормативних втратах і погіршенні якості  корисних  копалин при їх видобуванні;
     пошкодженнях  родовищ  корисних  копалин,   які    виключають повністю  або  суттєво  обмежують    можливість    їх    подальшої експлуатації;
     порушенні  встановленого  порядку  забудови  площ   залягання корисних копалин;
     невиконанні правил охорони надр та вимог щодо безпеки  людей, майна і навколишнього природного середовища від шкідливого  впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами;
     знищенні або пошкодженні геологічних об'єктів, що  становлять особливу  наукову  і  культурну  цінність,  спостережних  режимних свердловин, а також маркшейдерських і геодезичних знаків;
     незаконному  знищенні   маркшейдерської    або    геологічної документації, а також дублікатів проб корисних копалин, необхідних при подальшому геологічному вивченні надр і розробці родовищ;
     невиконанні вимог щодо приведення гірничих виробок    і свердловин, які ліквідовано або законсервовано, в стан,  який гарантує безпеку людей, а також вимог щодо  збереження  родовищ, гірничих виробок і свердловин на час консервації. 
Законодавчими актами України може бути встановлено 
відповідальність й за інші порушення законодавства про надра.
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Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, розглядає підвідомчі йому справи про адміністративні правопорушення за місцезнаходженням цього органу.
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