
Право на видобування підземних вод та корисних копалин
місцевого значення

Ви володієте земельною ділянкою. А чи знаєте що ви можете на ній робити?

Як показує практика, не всім відомо про таке право володільців та користувачів земельних ділянок як
право видобувати підземні води та корисні копалини місцевого значення. Спробуємо розібратись в
нюансах.

Отже, відповідно до кодексу України про надра землевласники та землекористувачі наділені правом
видобувати без спеціальних дозволів підземні води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із
кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу. Щоправда,це не стосується
видобування мінеральної води. Тут, як і раніше, потрібні спеціальні дозволи.

Тобто, можна робити безліч свердловин будь-якої глибини?

В законодавстві немає обмежень щодо кількості та глибини свердловини. Єдине, що потрібно
враховувати і дотримуватися – межі земельної ділянки, якою ви володієте чи користуєтеся.

Для яких потреб можна видобувати воду?

Підземні води (окрім мінеральних) можна видобувати для будь-яких потреб, крім виробництва
фасованої питної води.

А як щодо тих, хто займається виробництвом сільськогосподарської продукції ?

Землевласники і землекористувачі, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, частка
сільськогосподарського товаровиробництва яких за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або
перевищує 75 відсотків в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів
та гірничого відводу видобувати підземні води (крім мінеральних) для сільськогосподарських,
виробничих, а також власних господарсько-побутових потреб.

А чи правда, що на своїй землі без усіляких дозволів можна добувати ще й корисні копалини?

Так, правда, але за обов’язкової наявності наступних умов:

1. ви є законним володільцем чи користувачем цієї земельної ділянки;

2. глибина розробки не може перевищувати 2 метри;

3. це стосується лише корисних копалин місцевого значення.

Що це корисні копалини місцевого значення?

ü  вапняк, гіпс, гажа, сапропель – як сировина для хімічних меліорантів ґрунтів;

ü  гіпс, вапняк, крейда – як сировина для будівельного вапна та гіпсу;

ü  пісок – як сировина піщано-гравійна;

ü  суглинок і супісок – як сировина цегельно-черепична

А також інші корисні копалини, що не включені до Переліку корисних копалин загальнодержавного
значення

 Для отримання більш детальної інформації та юридичної допомогою звертайтеся до:

Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД за адресою: м. Роздільна,  вул.
Незалежності, 2; тел.: (04853) 50 366; (04853) 50 443



Великомихайлівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул.
Пушкіна, 2; тел.: (04859) 40 300;

Захарівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Захарівка, вул. 1-го Травня, 49; тел.:
(04860) 94 430;

Іванівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Іванівка, вул. Центральна, 93; тел.:
(04854) 2 00 55

Також знайти відповідь на юридичне запитання можна у правничій вікіпедії
WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua/ або зателефонувавши на єдиний номер системи
безоплатної правової допомоги 0800 213 103
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