Стаття 41
ч. 2

Порушення вимог
законодавства про
працю та про охорону
праці

Працівники

Ста
ття
41
ч. 3

Стаття 93

Порушення вимог
законодавчих та інших
нормативних актів з
безпечного ведення
робіт у галузях
промисловості…

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних
актів з безпечного ведення робіт у галузях
промисловості та на об’єктах, підконтрольних органам
спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з нагляду за охороною праці

Стаття 188-4

Невиконання законних
вимог органів
спеціально
уповноваженого
центрального органу
виконавчої влади з
нагляду за охороною
праці

Невиконання законних вимог посадових осіб органів
спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо
усунення порушень законодавства про охорону праці
або створення перешкод для діяльності цих органів

Порушення права
державної власності
на надра

Самовільне користування надрами, укладення
угод, які в прямій чи прихованій формі
порушують право власності на надра.

Стаття 47

4-10
(68-170)
20-40
(340-680)

4-10
(68-170)
20-25
(340-425)

4-10
(68-170)
20-30
(340-510)

4-10
(68-170)
20-40
(340-680)

4-10
(68-170)
20-50
(340-850)

Посадові особи

20-50
(340-850)

-

до 30

до 40

до 50

Працівники

4-10
(68-170)
20-40
(340-680)

4-10
(68-170)
20-25
(340-425)

4-10
(68-170)
20-30
(340-510)

4-10
(68-170)
20-40
(340-680)

4-10
(68-170)
20-50
(340-850)

Працівники

6-10
(102- 170)

6-10
(102- 170)

6-10
(102- 170)

6-10
(102- 170)

6-10
(102- 170)

Посадові особи

30-100
(510-1700)

30-35
(510-595)

30-55
(510-935)

30-65
(510-1105)

30-100
(510-1700)

Громадяни

10-30
(170-510)

10-30
(170-510)

10-30
(170-510)

10-30
(170-510)

10-30
(170-510)

Посадові особи

30-100
(510-1700)

30-35
(510-595)

30-55
(510-935)

30-65
(510-1105)

30-100
(510-1700)

Посадові особи

Порушення встановленого порядку повідомлення
(надання інформації) спеціально уповноваженому
центральному органу виконавчої влади з нагляду
за охороною праці про нещасний випадок на
виробництві

Голова
Держслужби
та його заступники

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних
актів про охорону праці

Начальники
управлінь,
відділів
та їх заступники

Особи, на яких
накладається
штраф

Головні державні
інспектори,
начальники
інспекцій
та їх заступники

Вид порушення
Назва статті
згідно з КУпАП

Державні інспектори

Допустимий штраф згідно ст. 231
Розмір штрафу
згідно відповідної
статті*

№ статті згідно КУпАП

Розміри штрафів за адміністративні правопорушення з охорони праці та надр

Посадові особи

Стаття 94

Стаття 58

Стаття 57

Порушення вимог
щодо охорони надр.

Порушення правил і
вимог проведення
робіт по геологічному
вивченню надр.

Самовільна забудова площ залягання корисних
копалин, невиконання правил охорони надр і
вимог щодо охорони довкілля, будівель і споруд
від шкідливого впливу робіт, зв’язаних з
користуванням
надрами,
знищення
або
пошкодження
спостережних
режимних
свердловин на підземні води, а також
маркшейдерських і геодезичних знаків
Вибіркова відробка багатих ділянок родовищ, яка
призводить до необгрунтованих втрат балансових
запасів корисних копалин, наднормативні втрати і
наднормативне розубожування корисних копалин
при видобуванні, псування родовищ корисних
копалин та інші порушення вимог раціонального
використання їх запасів
Втрата маркшейдерської документації, невиконання
вимог щодо приведення гірничих виробок і бурових
свердловин, які ліквідуються або консервуються, в
стан, що забезпечує безпеку населення, а також
вимог щодо збереження родовищ, гірничих виробок
і бурових свердловин на час консервації.
Порушення особливих умов спеціального дозволу
на користування надрами, якщо це не пов'язано з
отриманням доходу у великих розмірах,
Порушення правил і вимог проведення робіт по
геологічному вивченню надр, яке може призвести
чи призвело до недостовірної оцінки розвіданих
запасів корисних копалин або умов для
будівництва та експлуатації підприємств по
видобуванню корисних копалин, а також
підземних споруд, не зв’язаних з видобуванням
корисних
копалин,
втрата
геологічної
документації, дублікатів проб корисних копалин і
керна, необхідних при дальшому геологічному
вивченні надр і розробці родовищ.
Порушення вимог законодавчих та інших
нормативних актів про зберігання, використання
та облік вибухових матеріалів у галузях
промисловості та на об’єктах, підконтрольних
органам
спеціально
уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з нагляду
за охороною праці

Громадяни

100-200
(1700-3400)

100-200
(1700-3400)

100-200
(1700-3400)

100-200
(1700-3400)

100-200
(17003400)

Посадові особи

200-300
(3400-5100)

200-250
(3400-4250)

200- 300
(3400-5100)

200-350
(3400- 5950)

200-600
(340010200)

-

-

-

-

-

-

-

-

Посадові особи

100-200
(1700-3400)

Посадові особи

100-300
(1700-5100)

Посадові особи

300-600
(5100-10200)

-

-

-

-

Посадові особи

30-100
(510—1700)

30-35
(510-595)

30-55
(510-935)

30-65
(510-1105)

30-100
(510-1700)

Порушення вимог
законодавчих та
Працівники
4-10
4-10
4-10
4-10
інших нормативних
(68-170)
(68-170)
(68-170)
(68-170)
актів про зберігання,
використання та облік
вибухових матеріалів
Посадові особи
30-100
30-35
30-55
30-65
у галузях
(510-1700)
(510-595)
(510-935)
(510-1105)
промисловості
н м д г – неоподаткований мінімум доходів громадян – грошова сума розміром 17 грн. втановлена п. 5 розділу ХХ Податкового Кодексу України

Головний спеціаліст - юрисконсульт

МАСЛЮХ О.З.

15.06.2012 р.

4-10
(68-170)

30-100
(510-1700)

