
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту постанови «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 р. № 963» 

 
Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта 

постанова Кабінету Міністрів України від 08  жовтня 2012 р. № 963 «Про затвердження Порядку державного обліку 
артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод» 

3. Державній службі геології та надр: 
забезпечити до 30 червня 2014 р. ведення державного 

реєстру артезіанських свердловин; 
разом з місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування вжити заходів щодо 
забезпечення облаштування відповідними суб'єктами 
господарювання до 30 червня 2014 р. артезіанських 
свердловин, що експлуатуються, засобами вимірювання 
об'єму видобутих підземних вод; 

визначити підприємства і організації, повірочні 
лабораторії яких проводитимуть державну метрологічну 
атестацію або повірку засобів вимірювання об'єму 
видобутих підземних вод. 

3. Державній службі геології та надр забезпечити 
ведення державного реєстру артезіанських свердловин. 

Норма відсутня 4. Визначення підприємств, організацій або їх 
відокремлених підрозділів, повірочні лабораторії яких 
проводитимуть оцінку відповідності та повірку засобів 
вимірювання об'єму видобутих підземних вод, 
здійснюється у визначеному законодавством порядку. 

Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих 
підземних вод, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08  жовтня 2012 р. № 963 
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Норма відсутня 21. Ведення державного реєстру артезіанських свердловин 
здійснюється відповідно до Положення, затвердженого 
Міндовкілля. 

3. До державного реєстру артезіанських свердловин 
включаються відомості про артезіанські свердловини, у тому 
числі недіючі, незалежно від місця розташування, на підставі 
даних, що містяться у паспортах артезіанських свердловин. 

Зазначені паспорти складаються за формою, 
затвердженою спільним рішенням Міндовкілля та 
Мінрегіону, а їх копії щороку до 1 грудня подаються до 
Держгеонадр суб'єктами господарювання (юридичними 
особами та фізичними особами - підприємцями), які є 
власниками або користувачами земельних ділянок, у 
межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські 
свердловини (далі - водокористувачі). 

3. До державного реєстру артезіанських свердловин 
включаються відомості про артезіанські свердловини, у тому 
числі недіючі, незалежно від місця розташування, на підставі 
даних, що містяться у паспортах артезіанських свердловин 
або, у разі складання паспорту до 27 травня 2016 р., - у 
паспортах та описах артезіанських свердловин. 

Зазначені паспорти складаються за формою, 
затвердженою спільним наказом Міндовкілля та 
Мінрегіону. 

Дані, що містяться у паспортах (паспортах та описах) 
артезіанських свердловин вносяться до 1 грудня 
поточного року до електронного кабінету 
надрокористувача (далі – Електронний кабінет) 
суб'єктами господарювання, які є власниками або 
користувачами земельних ділянок, у межах яких 
розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини 
(далі - водокористувачі), та в подальшому підлягає 
уточненню водокористувачами у разі їх зміни. 

Доступ до Електронного кабінету надається 
водокористувачу чи уповноваженій ним особі після 
проходження процедури електронної 
ідентифікації/автентифікації в установленому 
законодавством порядку, у тому числі з використанням 
інтегрованої системи електронної 
ідентифікації/автентифікації, електронного підпису, що є 
на кваліфікаційному сертифікаті відкритого ключа. 
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9. Держгеонадра здійснюють у встановленому 
законодавством порядку контроль за дотриманням 
водокористувачами вимог цього Порядку. 

9. Держгеонадра та Держекоінспекція здійснюють у 
встановленому законодавством порядку контроль за 
дотриманням водокористувачами вимог цього Порядку. 

 

 

Голова Державної служби геології та надр України         Роман ОПІМАХ 


