
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
СТРИЙСЬКОГО  РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

V СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

          25  лютого 2021 р.                           м. Стрий                               №  218

Про затвердження Порядку прийняття-
передачі виконаних робіт з 
рекультивації порушених земель на 
території Стрийської міської ради 

З метою реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального 
використання земель, поліпшення стану й продуктивності земель, порушених 
у наслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних 
та інших робіт та керуючись Земельним кодексом України, ст. ст. 26, 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
вирішила:

1. Затвердити Порядок прийняття-передачі виконаних робіт з 
рекультивації порушених земель на території Стрийської міської ради 
(додаток №1).

2. Дане рішення опублікувати на офіційному веб-сайті Стрийської 
міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань архітектури, містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
(В.Бурій).

Міський голова Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток № 1
до рішення V сесії міської 
ради
від «_25_» лютого 2021 року

ПОРЯДОК 
прийняття-передачі виконаних робіт з рекультивації 

порушених земель на території Стрийської міської ради 

1. Загальні положення

1.1. Порядок прийняття-передачі виконаних робіт з рекультивації 
порушених земель на території Стрийської міської ради (надалі – Порядок) 
визначає правові, організаційні засади у сфері охорони та раціонального 
використання земель, поліпшення стану й продуктивності земель, порушених 
унаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних 
та інших робіт; ураховуючи техніко-економічне обґрунтування схеми 
порушених та відпрацьованих земель на території Стрийської міської ради.

1.2. Порядок установлено для суб’єктів господарювання, незалежно від 
форми власності, які розробляють родовища корисних копалин, проводять 
вишукувальні, будівельні та інші роботи, пов’язані з порушенням ґрунтового 
шару, виконують роботи з рекультивації на порушених земельних ділянках.

1.3. Порядок розроблено відповідно до:  
1. Конституція України.
2. Земельний кодекс України.
3. Кодекс України Про надра  
4. Закони України:
- «Про охорону земель». 
- «Про землеустрій».
- «Про місцеве самоврядування в Україні». 
5. Іншими нормативно-правовими актами.
1.4. У Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
- порушені землі – землі, що втратили господарську та екологічну 

цінність через порушення ґрунтового покриву внаслідок виробничої 
діяльності людини;

- відпрацьовані землі – порушені землі, на яких завершена розробка 
корисних копалин у кар’єрі (на всій площині або його частині), закінчене 
відсипання (намивання) і консолідація розкривних порід (відходів 
збагачення) на всій площині відвалу (хвостосховища) або його частини, 
завершені геологорозвідувальні, будівельні та інші роботи, які порушують 
ґрунтовий покрив, що підлягає оновленню, та виконана процедура ліквідації 
об’єкта;

- рекультивація порушених земель – це комплекс організаційних, 
технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення 
ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель;



- гірничотехнічна рекультивація – комплекс робіт, пов’язаний з 
приведенням відпрацьованих земель до стану, придатного для подальшого 
використання за визначеним призначенням;

- біологічна рекультивація – комплекс агротехнічних заходів, 
спрямованих на поновлення та поліпшення структури ґрунтів;

- суб’єкти господарювання – юридичні особи та фізичні особи-
підприємці, що розробляють родовища корисних копалин та проводять інші 
роботи, пов’язані з порушенням ґрунтового шару, виконують роботи з 
рекультивації на порушених земельних ділянках;

- технічний звіт з установлення фактичних меж рекультивованої 
земельної ділянки – текстові та графічні матеріали, що готуються суб’єктом 
господарювання з метою підтвердження проведення робіт з рекультивації на 
земельній ділянці протягом  звітного періоду;

- робоча комісія – комісія, створена суб’єктом господарювання на 
підставі наказу (розпорядження) для провадження внутрішнього контролю за 
процесом виконання робіт з рекультивації відповідно до проектної 
документації;

- акт робочої комісії щодо обстеження рекультивованої земельної 
ділянки – підсумковий документ, складений та погоджений членами робочої 
комісії за результатами роботи, що містить таку інформацію:

 розрахунок площі (га) та периметру (м) ділянки;
 проект рекультивації порушених земель (надалі – проект), 

відповідно до якого виконувалися роботи;
 вид рекультивації (гірничотехнічна, біологічна);
 обсяги виконаних робіт;
 терміни їх виконання (за проектом та фактичні);
 фактична вартість виконаних робіт;
 характеристика рекультивованої земельної ділянки;
 подальше використання (відповідно до проекту);
 правовстановлюючі документи на землю, на якій розміщена 

рекультивована земельна ділянка;
 висновки комісії (установлюється якість виконаних робіт і їх 

відповідність проекту).

2. Основні засади проведення робіт з рекультивації порушених 
земель

2.1. Землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані 
ґрунтів і материнських порід унаслідок проведення гірничодобувних, 
геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, підлягають 
рекультивації.

2.2. Відповідно до норм технологічного проектування гірничодобувних 
підприємств з відкритим способом розробки родовищ корисних копалин, 
затверджених Наказом Міністерства промислової політики України від 06 
лютого 2007 №51, роботи з рекультивації на відпрацьованих землях 
проводяться на підставі проекту рекультивації.



2.3. Підставою для розробки проекту рекультивації є завдання на 
проектування, видане замовником проектувальнику.

2.4. Рекультивація порушених земель виконується в два етапи: 
гірничотехнічна та біологічна, якщо інше не визначено проектом 
рекультивації.

2.5. Роботи з рекультивації здійснюються за рахунок суб’єктів 
господарювання, з ініціативи або вини яких порушено ґрунтовий покрив.

2.6. Суб’єкти господарювання повинні в повному обсязі виконувати 
зобов’язання щодо рекультивації порушених земель.

2.7. Інформація про обсяги й терміни проведення робіт з рекультивації 
порушених земель міста, які визначені проектами рекультивації, надаються 
міській раді для її узгодження шляхом оформлення відповідного рішення. 

2.8. Термін та обсяги змінюються на підставі відкоригованих проектів 
рекультивації, про що вносяться відповідні зміни до рішення міської ради, 
яким вони були погоджені.

3. Порядок прийняття-передачі виконаних робіт з рекультивації 
порушених земельних ділянок

3.1. Суб’єкти господарювання наказом (розпорядженням) призначають 
робочу комісію з контролю за виконанням робіт з рекультивації.

3.2. За результатами проведення робіт з рекультивації суб’єктами 
господарювання готується:

3.2.1 акт робочої комісії щодо обстеження рекультивованої земельної 
ділянки;

3.2.2 технічний звіт з установлення фактичних меж рекультивованої 
земельної ділянки. У випадку довгострокової гірничотехнічної 
рекультивації–технічний звіт готується після повного завершення робіт на 
земельній ділянці.

3.3. Не пізніше 15 листопада року, протягом якого виконувалися роботи 
з рекультивації, суб’єкти господарювання звертаються до міської ради з 
клопотанням про проведення комісійного обстеження рекультивованої 
земельної ділянки.

3.4. Склад (або зміни до складу) комісії прийняття-передачі виконаних 
робіт з рекультивації порушених земель на території Стрийської міської ради 
(надалі – Комісія) затверджуються розпорядженням міського голови.

3.5. З метою прийняття-передачі виконаних робіт з рекультивації 
порушених земель секретар комісії в 10-денний термін інформує її членів та 
заявника про місце й час проведення засідання Комісії.

3.6.  За результатами роботи Комісії складається акт про прийняття-
передачу виконаних робіт з рекультивації порушених земель на території 
Стрийської міської ради.

3.7.  Цей акт оформлюється протягом 10 робочих днів після 
завердення проведення комісійного обстеження рекультивованої земельної 
ділянки.

3.8. Прийняття-передача рекультивованих земель здійснюється 
Комісією.



4. Відповідальність суб’єктів господарювання

4.1. Суб’єкти господарювання несуть відповідальність, передбачену 
чинним законодавством України, за непроведення робіт з рекультивації на 
порушених землях міста.

5. Прикінцеві положення

5.1. Питання, неврегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з 
чинним законодавством України.

5.2. Адреса Комісії для листування: 82400 вул. Шевченка, 71, м. Стрий, 
Львівська область.

5.3. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження 
рішенням міської ради.

Начальник відділу земельних 
ресурсів виконавчого комітету 
Стрийської міської ради Роман ЯРИЧ


