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1.1. Ettevõtja nimi oŪ vKG Kaevandused

i1.1. Vtajandustegevuse registri number KKA000053

, ļ- i1j"gi1ļņse kņŅse k1u1įerr tj.or,zļoļ.g
7

Kaevandaja

ļ .Īļ
:2.l. Ettevõtja nimi a) oŪ vKG Kaevandused
I ,' I U) Eesti Energia Kaevandused AS

KMIN-066
(registreerimise number)

I
Loa omanik L2' ariregistrikood (isikukood) -Ir.į 

Aadress Järveküla tee!4

.tossņsņl l 30328 Kohtla-Järve
.ļi ļ

it.ņ. tvtaiandustesevuse registri number KKA000053

2,4. Majandustegevuse registri number a) KKA000053
' b) KA00014

ja registrisse kandmise kuupäev a) 19.08.2004. a
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Maardla

4
Mäeeraldis

I
-r.J.

ļ,
I

Maardla nimetus

Eesti põlevkivimaardla

Maardla (maardlaosa) registrikaardi
number 0012

3.5. Maardla tähtsus:

' i üleriigilise tähtsusega tx]
4i1i Mäeeraldise nimetus Sompa kaevandus

b) 22.12.2003. aD) ZZ.IA.LVIJJ,'d 
]

,]
: 3.2. Maardlaosa nimetus

Sompa kaeveväli

kohaliku tähtsusega tl

4,2' Mäeeraldise liik:

uus mäeeraldis t ]

ümberregistreerimine tX]

olemasoleva laiendus t l
ümbervormistamine t ]

l4.4. Mäeeraldise pindala, ha
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Mäeeialdise
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Geoloogiline
uuring
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Maavaravarud
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Geoloogilise uur6
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Ida-Viru mk, Mäetaguse, Kohtla ja 3379,'77
Jõhvi v

L
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5ll. / Pirrdala,ha -
-:

5'ž. Ķaevdndamisega rikutud korrastatava maakasutamise otstarve -

--ļ
6.ļ. ,' Geoloogilise uuringu loa omanik -

]o.z'' c"otoogilise uuringu luūa:
ļ

l väĮaandja number loa kehtiv
ll
ļ,j'

,

,e.: juringu tegĮa B.ļti Nsį MN ēeoloogia Valitsus

6.4. Uuringu aruanne

nimetus o,Balti basseini Eesti põlevkivimaardla kaevevälja nr 6

i. põlevkivivaru ümberarvestus 1965. kondintsioonide järgioo A.Filatova

: fondi number varude kinnitamise otsus ja kuupäev

3030 95-35 06.07.1995

l ļi qs-es 09.11.1995
ļ 00-47 28.t2.2000

-ll,-7-1. iAktiivne varu:

riaavara nimetus

põlevkivi

tarbevaru

20 044

reservvaru

loa kehtivus

ühik

tuh t

7.2. Passiivne varu:

maavara ntmetus

põlevkivi

varu

2 131

ühik

tuh t

Kaevandatav varu:

maavaranimetus

põlevkivi

varu

20 044

ühik

tuh t

7,4. Mulla maht:

Maavara kasutusala energia ja põlevkiviõli tootmine

Maavara kaevandamtse

keskmine aastamäär kogus ühik

8.3, Maavara kaevandamise maksimaalselt lubatud aasĮamäär 
l

kaevandamislubadete KMIN-055 ja KMIN-066 kokku on 3 500 tuh t,
kuid oÜle vKG Kaevandused antud kõikide põlevkivi kaevandamise,
lubade alusel kokku ei tohi aastas kaevandada rohkem kui2772tuht

kogus ühik

8
Maavaravaru
kasutamine



on antud kantsleri 3 l ' märtsi 2005. a käskkirja nr 3'79 aļusel. Luba on

kantsleri 04.0
9r.r6sĻkirjaga nr 1319. LuŲa ņegistreeriti ümĮer oÜ v5crt<aevandused nimele
2oz. tuba muudeti kantsleri-j.?.'Ļ''?(,...2013 käskkirjaga nr .5.1..{..'..'...
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