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Державна служба геології та надр України розглянула звернення 
Калуської міської ради від 04.01.2021 №4/02-16/13 (вх.Держгеонадра від 
19.01.2021 №7-В-21) та повідомляє.

В залежності від обсягу бюджетного фінансування Держгенонадра 
розгляне можливість продовження фінансування робіт по об’єктах ПрАТ 
«НАК «Надра України»

Слід зазначити, відповідно до абзацу першого підпункту 1 пункту 1 
Рішення РНБО від 02.12.2019 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
енергетичної безпеки”, введеного в дію Указом Президента України від 
02.12.2019 № 874/2019, Рада національної безпеки і оборони України з метою 
підвищення ефективності державної політики у сфері енергетичної безпеки 
доручила Кабінетові Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради 
України' законопроект щодо актуалізації положень Загальнодержавної 
програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 
року, затвердженої Законом України «Про затвердження Загальнодержавної 
програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 
року», передбачивши заходи щодо нарощування обсягів видобутку 
природного газу, нафти, сланцевого газу, газу (метану) вугільних родовищ.

Так з метою забезпечення правової бази з проведення геологічних 
досліджень розроблений, проект Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку 
мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року», який передбачає 
оптимізацію геологічних досліджень та їх концентрацію на пріоритетних 
напрямках розвитку мінерально сировинної бази і зосередження державного 
фінансування виключно на регіональних та пошуково-оцінювальних роботах.
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Роботи з розвідки родовищ корисних копалин пропонується здійснювати 
користувачами надр на умовах інвестиційного ризику.

Проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази України» 
передбачає у складі спеціального фонду Державного бюджету України 
створення Державного фонду розвитку мінерально-сировинної бази України, 
що, на наше переконання, позитивно вплине на розвиток мінерально- 
сировинної бази держави, дасть можливість збільшувати об’єми проведення 
геологорозвідувальних робіт та сприятиме нарощуванню обсягів пошуково- 
розвідувального та експлуатаційного буріння в Україні.
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