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Президенту України
Зеленському В.О.
Шановний Володимир Олександрович!
Рішенням Четвертої Міжнародної Конференції Громадська Рада з питань мінеральних
ресурсів Товариства «ЗНАННЯ» України пропонується (матеріали конференції розміщені на сайтах
www.znannya.org.ua-рада та www.unt.kiev.ua-рада) для подальшого поліпшення господарювання вкрай
важливо раціонально використовувати мінеральні ресурси та нематеріальні ресурси – інтелектуальні, духовні тощо,
основу державного багатства. Нині в Україні розвідано більше 20 000 родовищ і проявів корисних копалин за 117
видами мінеральної сировини. На цей період видобувається менше 2% родовищ – звідси чи не основні економічні
негаразди країни. Лише налагоджений видобуток мінеральних ресурсів і їх переробка в країні дали б належну
віддачу в употужнення її економічного розвитку та безпеки. Для подальшої розробки і видобутку корисних копалин
потрібні чималі інвестиції (прес-реліз IV Міжнародної Конференції додається – 9 арк.).

Громадська Рада з питань мінеральних ресурсів Товариства «ЗНАННЯ» України
пропонує провести інвестиційно - геотоксикологічну оцінку родовищ і проявів корисних копалин України для
формування бізнес-проектів та випуску цінних паперів підприємств геологічної, гірничодобувної і гірничопереробної
галузей. Попередні пропозиції включені 28.11.2019р. до рекомендацій парламентських слухань на тему: «Пріоритети
екологічної політики Верховної Ради України на наступні п’ять років» (матеріали розміщені на сайті

Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
http://komekolog.rada.gov.ua/documents/sluhannja/parlam_sluhannia/74714.html).
Формула інвестування підприємств геологічної, гірничодобувної і гірничопереробної галузей повинна
інвестиційно-геотоксикологічна експертиза – цінні папери –
інвестиції та страхування. Технологія випуску цінних паперів на розробку родовищ і проявів корисних
здійснюватися за послідовністю:

копалин України та їх подальшу переробку з виходом на кінцевий продукт, практично перевірено досвідом
розвинених країн. Цінний папір є для інвестора підставою гарантії повернення вкладених фінансів, тим паче, коли
цінний папір гарантується державою і обсягом мінеральної сировини. Це сприятиме швидкому

економічному зростанню в Україні.
Громадська Рада з питань мінеральних ресурсів Товариства «ЗНАННЯ» України
пропонує провести інвестиційно-геотоксикологічну оцінку мінеральних ресурсів на базі міжнародних стандартів
для чого доручити МІНІСТЕРСТВУ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ за участю зацікавлених сторін створити ГІРНИЧЕ
АГЕНТСТВО та сформувати ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. Координацію
розробки цієї програми можуть взяти на себе науково-просвітницький інвестиційно - геотоксикологічний центр
Товариства «ЗНАННЯ» України,
Державний заклад "Державна екологічна академія післядипломної освіти та
управління", ДП " Центр науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України", ДНУ "Центр
проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України", ВНПЗ «Університет новітніх
технології».
Просимо підтримати створення ГІРНИЧОГО АГЕНТСТВА та формування ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ, що дозволить збільшити гірничодобувну та гірничепереробну галузі країни,
а також залучити іноземні та вітчизняні інвестицій, зменшення залежності України від імпорту мінеральної
сировини та кінцевих продуктів і збільшення експортного потенціалу країни.
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