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Разом до європейського
партнерства
Спільний проект ДНВП «Геоінформ України»
(ГІУ) та Геологічної служби Норвегії (ГСН) за
фінансової підтримки Міністерства закордонних
справ Норвегії.
Одним із головних завдань проекту у 2017 р. є
створення онлайн-сервісу «Мінеральні ресурси
України» українською та англійською мовами,
який матиме наступну структуру:
I. Геологія України
 Тектонічна будова
- Загальні особливості тектонічної будови
України.
- Характеристика тектонічних структур.
- Схема тектонічної будови України.
- Сейсмоактивні зони України.

II. Мінеральні ресурси





 Геологічна будова
- Особливості геологічної будови України.
- Зміна природних умов на території України в
часі.
- Вік гірських порід та поширення їх на
території України.
Посилання:
−
−
−
−
−

Тектонічна карта України (PDF)
Геологічна карта України (PDF)
Геологічна карта докайнозойських
утворень України (PDF)
Металогенічна карта України (PDF)
Інтерактивна геологічна карта України







Визначення мінеральних ресурсів.
Значення мінеральних ресурсів в економіці
країни.
Рівень забезпечення галузей економіки
власними мінеральними ресурсами.
Розповсюдження мінеральних ресурсів по
території.
Склад мінерально-сировинної бази (за
видами сировини: кількість родовищ,
розробляються, не розробляються, оцінка
запасів, видобуток, якість сировини і т.д.).
Частка обсягів мінеральних ресурсів
України в Європі та Світі.
Експорт мінеральної сировини.
Розвідка та основні напрямки розвитку
мінерально-сировинної бази, приріст
запасів основних корисних копалин.

III. Горючі корисні копалини
IV. Металічні корисні копалини
V. Неметалічні корисні копалини
VI. Води підземні
VII. Грязі лікувальні (пелоїди)
VIII. Ропа лікувальна
 Загальний опис
- Група корисних копалин
- Характеристика корисної копалини
- Розповсюдження по території
- Застосування (використання)
- Забезпеченість та потреби

 Кількість родовищ
 Балансові запаси та перспективні ресурси
 Відкриті родовища за рік
 Запаси та видобуток по регіонам
 Основні видобувні підприємства
 Динаміка видобутку за 10 років

IX. Надрокористування

Інтерактивна карта







Атрибутивна таблиця:
Номер паспорта
Ступінь промислового освоєння
Об`єкт обліку
Корисна копалина
Галузь застосування
Адміністративна одиниця
Ступінь промислового
освоєння
Корисні копалини
(компоненти)
Геологічна
характеристика
Запаси корисних
копалин (руд)
Спецдозвіл












Користувачі надр
Види користування надрами
Терміни користування надрами
Надання надр у користування
Нормативні документи
Динаміка надання спеціальних дозволів на
користування надрами
Розподіл спеціальних дозволів по видах
мінеральної сировини
Діючі спеціальні дозволи
Схематичні карти
Інтерактивна карта ділянок надр, на які
надані спецдозволи

X. Екзогенні геологічні процеси
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Інженерно-геологічні умови території
України
Гравітаційні схилові процеси
Підтоплення
Просідання лесових грунтів
Карст
Абразія та переробка берегів водосховищ
Селі
Ерозійні процеси
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