МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
29.09.2020
____________________

м. Київ

622
____________________

Про утворення комісії з розгляду
підсумків фактичного виконання
робіт з фізичної ліквідації та
робіт з охорони довкілля на
ДП «Шахта «Візейська»
Відповідно до статті 45 Гірничого закону України, пункту 17 Порядку
ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.97 № 939, та у
зв'язку із завершенням виконання у повному обсязі робіт і заходів з фізичної
ліквідації та робіт з охорони довкілля, передбачених проектом ліквідації
ДП «Шахта «Візейська», смт Сілець,
н а к а з у ю:
1. Створити комісію з розгляду підсумків фактичного виконання робіт з
фізичної ліквідації та робіт з охорони довкілля на ДП «Шахта «Візейська»
(далі - Комісія) у складі:
СИНЮК Андрій Васильович

- заступник директора Департаменту
вугільно-промислового комплексу
Міністерства енергетики України, голова
Комісії;

МІСЬКІВ Юрій Володимирович

- в.о.генерального директора
ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація»,
заступник голови Комісії.

Члени Комісії:
КУЖЕЛЬ Павло Сергійович

- начальник відділу реалізації програм
ліквідації підприємств Департаменту
вугільно-промислового комплексу
Міністерства енергетики України;

АКАТОВ Сергій Валентинович

- перший заступник генерального директора
ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація»
(за згодою);
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ЧУМАКОВ Михайло Петрович

- заступник генерального директора
ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація» з
технічних питань (за згодою);

БАР Григорій Ігорович

- директор ВП «Західна дирекція з ліквідації
шахт» ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація»
(за згодою);

КРУТЬ Олександр Анатолійович

- в.о. директора ДП «Інститут
«Укр НДІпроект»;

БЕРБЕКА Ярослав Васильович

- директор ПП «Будпромзахист» (за згодою);

САЇВ Володимир Петрович

- голова Сілецької сільської ради
Сокальського району (за згодою);

СИРОЇД Іван Дмитрович

- голова Межирічанської сільської ради
Сокальського району (за згодою).

2. Комісії (Андрію СИНЮКУ) у місячний термін:
2.1. Розглянути підсумки фактично виконаних робіт з фізичної ліквідації
шахти, робіт з охорони довкілля та їх відповідність передбаченим у
затвердженому проекті ліквідації ДП «Шахта «Візейська» заходам.
2.2. Підготувати за результатами розгляду та надати до Міненерго на
затвердження акт прийняття робіт, зазначених у п. 2.1 цього наказу.
3. В.о.генерального директора ДП «ОК «Укрвуглереструктуризація»
МІСЬКІВУ Юрію вжити заходів щодо передачі в установленому порядку
об'єктів, прийнятих і відбудованих у процесі ліквідації ДП «Шахта «Візейська».
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
НЕМЧИНОВА Максима.

В. о. Міністра

(підписано КЕП)

Ольга БУСЛАВЕЦЬ

