
   Проєкт

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ____ ____________ 2022 р. № _______

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 

2012 р. № 963

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р.

№ 963 «Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських 

свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих 

підземних вод» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 81, ст. 3257; 2014 р.,

№ 5, ст. 142; 2020 р., № 2, ст. 62, № 76, ст. 2432) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзаців

п’ятого та шостого підпункту 2 пункту 3 Змін, затверджених цією постановою, 

які набирають чинності одночасно з Порядком функціонування електронного 

кабінету надрокористувача.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

FCDK
Штамп



ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ____ _________ 2022 р. № ______

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 
від 8 жовтня 2012 р. № 963

1. Пункт 3 постанови викласти у такій редакції:

«3. Державній службі геології та надр забезпечити ведення державного 

реєстру артезіанських свердловин.».

2. Доповнити постанову пунктом 4 такого змісту:

«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.».

3. У Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування 

їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод, затвердженому 

зазначеною постановою:

1) після пункту 2 доповнити новим пунктом 21 такого змісту:

«21. Ведення державного реєстру артезіанських свердловин здійснюється 

відповідно до Положення, затвердженого Міндовкілля.»;

2) у пункті 3:

абзац перший після слів «у паспортах артезіанських свердловин» доповнити 

словами та цифрами «або,  у разі складання паспорту до 27  травня 2016 р., –  у 

паспортах та описах артезіанських свердловин»;

абзац другий замінити трьома абзацами такого змісту:

«Зазначені паспорти складаються за формою, затвердженою спільним 

FCDK
Штамп
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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 підлягають 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.»;

3) пункт 9 після слова «Держгеонадра» доповнити словами «та 

Держекоінспекція».

__________________________



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 № 963» 
 

1. Мета 
Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 р. № 963» розроблено 
з метою врегулювання окремих положень державного обліку артезіанських 
свердловин. 

 
2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 
Проєкт постанови розроблено відповідно до  абзацу п’ятого підпункту «в» 

підпункту 4 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 
30 липня 2021 року «Про стан водних ресурсів України», введеного в дію 
Указом Президента України від 13 серпня 2021 року № 357/2021, та з метою 
вдосконалення Порядку державного обліку артезіанських свердловин, 
облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2012 р. 
№ 963. 

 
3. Основні положення проєкту акта 

 Проєктом постанови пропонується: 
 виключити не властиву Держгеонадрам функцію щодо визначення 
підприємств і організацій, повірочні лабораторії яких проводитимуть 
метрологічну атестацію або повірку засобів вимірювання обсягів видобутку 
підземних вод; 
 визначити повноваження Міндовкілля щодо розроблення Положення 
про функціонування державного реєстру артезіанських свердловин. 
 визначити періодичність подання та/або оновлення даних державного 
реєстру артезіанських свердловин з метою уникнення дублювання таких даних; 
 визначити єдиний порядок подання даних до державного реєстру 
артезіанських свердловин, а саме через електронний кабінет надрокористувача, 
доступ до якого здійснюється через офіційний вебсайт Держгеонадр; 
 оптимізувати здійснення заходів з державного контролю (нагляду). 
 

4. Правові аспекти 
Кодекс України про надра; 
Водний кодекс України; 
Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 

України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 
2020 р. № 614; 

Положення про Державну службу геології та надр України, затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1174; 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 
Реалізація проєкту акта не потребує фінансування з державного чи 

місцевих бюджетів.  
 

6. Позиція заінтересованих сторін 
Проєкт постанови не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 
регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 
функціонування і застосування української мови як державної. У зв’язку з цим 
позиція уповноважених представників всеукраїнських асоціацій органів 
місцевого самоврядування чи відповідних органів місцевого самоврядування, 
уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та 
всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, Урядового 
уповноваженого з прав осіб з інвалідністю та всеукраїнських громадських 
організацій осіб з інвалідністю, їх спілок, Уповноваженого із захисту державної 
мови не потребується. 

Проєкт акта не стосується сфери наукової та науково-технічної 
діяльності. 

Проєкт акта з метою забезпечення громадського обговорення розміщений 
на офіційному вебсайті Держгеонадр http: //www.geo.gov.ua/. 

 
7. Оцінка відповідності 
Проєкт акта не містить норм, що порушують зобов’язання України у 

сфері європейської інтеграції. 
Проєкт акта не містить норм, що порушують права та свободи, 

гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; 
У проєкті акта відсутні положення, які порушують принципи 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
У проєкті акта відсутні положення, які містять ризики вчинення 

корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; 
Проєкт акта не містить положень, які створюють підстави для 

дискримінації. 
 

8. Прогноз результатів 
Очікуваний вплив реалізації проєкту постанови на: 
ринкове середовище: не впливає; 
забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, 

громадян і держави: реалізація проєкту акта забезпечить врегулювання 
відносин у сфері охорони навколишнього природного середовища, поліпшення 
екологічного стану регіонів України, недопущення зниження якісних 
показників підземних вод; 

розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності 
територіальних громад: не буде мати негативного впливу; 

ринок праці, рівень зайнятості населення: не впливає; 
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громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я 
населення або його окремих груп: не буде мати негативного впливу; 

екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних 
ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема 
забруднення утвореними відходами: не буде мати негативного впливу. 

Проєкт постанови є регуляторним актом. 
Прогноз впливу реалізації проєкту постанови на ключові інтереси 

заінтересованих сторін: 
 

Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на 
заінтересовану сторону 

Пояснення очікуваного 
впливу 

Уповноважений орган Удосконалення 
нормативно-правового 
регулювання відносин у 
сфері 
надрокористування, 
належне управління 
правами держави, а 
також забезпечення 
здійснення відповідного 
контролю. 

Прийняття проєкту акта 
сприятиме 
врегулюванню відносин 
у сфері охорони 
навколишнього 
природного середовища. 

Суб’єкти 
господарювання 

Врегулювання відносин 
у сфері контролю за 
охороною 
навколишнього 
природного середовища. 

Прийняття проєкту акта 
забезпечить 
врегулювання відносин 
у сфері контролю за 
охороною 
навколишнього 
природного середовища. 

 
 
Голова Державної служби  
геології та надр України                    Роман ОПІМАХ  
 
____________________ 2022 р.  



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 
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