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Державна комісія з експертизи геологічних проектів та кошторисів (ДГП         
«Геолекспертиза») веде професійну експертну діяльність з 60-х років XX сторіччя. З          
1991 р. ДГП «Геолекспертиза» – госпрозрахункове державне підприємство, яке проводить         
свою фінансову діяльність за договорами з підприємствами та організаціями.         
Підприємство здійснює в тому числі оцінку вартості геологічної інформації для          
отримання ліцензії (спеціального дозволу) на користування надрами. Фахівцями нашої         
компанії були створені унікальні методичні розробки в сфері користування надрами,          
включаючи складання проектів та кошторисів. Провідні фахівці підприємства є авторами          
Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів         
державного бюджету (Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р.         
№ 1075).  

Україна є асоційованим членом і в перспективі кандидатом на вступ до ЄС. Для             
реалізації цих цілей Україна повинна гармонізувати своє законодавство і нормативну базу           
з прийнятими в ЄС. Аналіз європейського законодавства країн лідерів в сфері           
надрокористування, умов ліцензування та видобутку показує, що зарубіжні претенденти         
на розробку надр співпрацюють саме з незалежними експертними підприємствами, які          
проводять відповідну оцінку бізнес планів та експертну перевірку реальних витрат на           
розвідку та видобування корисних копалин. Компанії, які здійснюють дану експертну          
оцінку, мають державну ліцензію на даний вид діяльності та є незалежними від державних             
структур, що сприяє прозорості та виключає корупційну складову. На сьогодні, статус           
підприємства «Геолекспертиза» повністю відповідає нормам прийнятого в ЄС        
законодавства в сфері надрокористування. 

Однією з законодавчих ініціатив є Ініціатива Прозорості Видобувних Галузей         
(EITI), членами якої є 51 країна, а сам: Великобританія, Норвегія, Германія, Україна тощо.             
Важливість прозорості ведення бізнесу в сфері надрокористування є беззаперечною на          
сучасному етапі реформування галузі в цілому. Тому невід'ємною частиною         
транспарентності є проведення експертних оцінок в сфері надрокористування        
незалежними експертними компаніями, включаючи оцінку вартості геологічної       
інформації для отримання ліцензії (спеціального дозволу). 

Невідповідність вимогам EITI може негативно відобразитися на взаємодії України з          
Міжнародним Валютним Фондом, Європейським Союзом та міжнародному рейтингу        
України в цілому.  
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Підкреслюємо той факт, що з 2016р ДГП «Геолекспертиза» приймає активну          
участь у міжнародній діяльності в сфері геології та користування надрами, веде активну            
зовнішньоекономічну діяльність. Фахівцями компанії був запропонований спільний       
проект, який фінансується ЄК в рамках програми розвитку Горизонт 2020 року, в якому             
беруть участь в якості членів консорціуму компанії з 10 країн Європейського Союзу            
включаючи Україну. Вперше за всі роки незалежності України, наша компанія бере участь            
як повноправний член міжнародного консорціуму та ініціатор проекту на         
загальноєвропейському рівні. Реалізація даного проекту дозволить залучити в Україну         
реальні інвестиції в гірничодобувний і хімічний сектори промисловості, сприятиме         
реформуванню галузі в цілому. 

Приклади країн-лідерів ЕС, таких як Норвегія, Фінляндія, Швеція демонструють         
той факт, що старт економічного розвитку даних країн розпочався з бурхливого           
надходження міжнародних інвестицій в сфері користування надрами. Тому є ключовим          
фактором для нашої Держави дотримуватися міжнародних стандартів прозорості та         
прямувати у напрямку залучення Європейських інвесторів, що, безумовно, стане вагомим          
поштовхом для подальшого розвитку економіки України. В першу чергу це стосується           
процедури отримання ліценції (спеціального дозволу) та прозорості формування платежів         
на цьому етапі, зокрема оцінки вартості геологічної інформації. 

 


