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YKPAIHA 

qEPHIBE~hKA OEJIACHA p MA 

I ceciJI XXIII CKJIHKaHIDI 

PllliEHHJI N216-1/98 

"7" TPaBIDI 1998 p. , 

Ilpo .n:opyqeHHH rOJIOBi o6JiaCHOi 
pa.n:u BHpimeHHH OKpeMHX HHTaHh, 
~o HaJie./KaTb .LJ:O KOMileTeHn:il pa.n:H 

M. 1IepHim.i:i 

BpaxosyIOqH Heo6xi,n:Hicn, orrepaTHBHoro BHpirneHIDI oKpeMHX IUITaHI>, m;o 

3ri,n:HO 3 qlfHHHM 3aKOHo,n:aBCTBOM HaJie)I(aTJ> .n:o KOMIIeTeHr.i:ii' o6rraCHOl pa,n;H, 

o,n:HaK si,n:rrosi,n:Ho .n:o 3aKoey YKpai'HH "IIpo Micu:ese caMoBpH,n:yBaHIDI B YKpai'Hi" 

He po3rmr,n:aIOTbC.H BHKJIIOqHo Ha IIJieHapHHX 3ac1,n:aHIDIX pa,n:H, Ta KepYIQqHch 

rryHKTOM 18 qacTHHH 6 cTarri 55 3aKoey YKpai'HH "IIpo Micu:ese caMoBpH,n:yBaHIDI 

B YKpai'Hi", o6rracHa pa,n;a 

e11piw1111a: 

,lJ;opyqHTH rorrosi o6rracHoi' pa.n:H llIHrrerrHHU:I>KOMy LO.: 

I. 3aTBep,n:~BaTH cTa'I)'TH rri,n:rrpHE:MCTB, ycTaHoB, opraHi3au:i:H:, m;o e 
06' E:KTaMH crrirrI>HOl BJiaCHOCTi TepHTopianI>HMX rpoMa,n: cirr, cerrHm;, MiCT o6rracTi. 

2. IIoro,n:~BaTH KJIOIIOTaHIDI rrpo Ha,n:aHIDI niu:eH3i:ij Ha KOpHczysaHIDI 

Ha,n:paMH 3 MeTOIO po3po6KH po,n:OBHIIJ; KOpHCHMX KOIIaJIHH 3a rrorrepe,n:HiM 

BHCHOBKOM IIOCTiHHOl KOMicii' o6rraCHOl pa,n:H 3 IIHTaHb oxopoHH ,n:oBKirrmr Ta . . 
pa:o;IOHaJII>Horo BHKOpHCTaHIDI rrpHpO,n:HMX pecypcIB 3 HaC'I)'ITHHM 

impopMyBaHIDIM KOrrerii' pa,n:H Ta qeproBoi' cecii' pa,n:H. 

3acrynuuK roJIOBH o6nacuoi pa.a:u 



Додаток 
до рішення сесії №16-1/98 від 

7.05.98 року 
 
 

ПЕРЕЛІК 
необхідних умов на погодження обласною радою надання 

ліцензій на користування надрами 
 
 

1. Визначення претендента на отримання ліцензії на пошук, розвідку 
і дослідно-промислову експлуатацію надр, як правило, на конкурсних 
засадах. 

2. Однією з умов конкурсу визнати подання претендентом – 
потенційним ліцензіантом документів, які підтверджують його стале 
фінансове становище, платоспроможність та інвестиційні можливості. 

3. Обов’язковим є також подання претендентом на отримання 
ліцензії наступних документів: 

a) Копії Статуту суб’єкта підприємницької діяльності; 
b) Свідоцтво про державну реєстрацію; 
c) Погодження Держуправління екобезпеки по Чернівецькій області; 
d) Довідка територіального відділу по Чернівецькій області; 
e) Перелік робіт по геологічному вивченню надр (форма – 3 Гр); 
f) Пояснювальна записка; 
g) Бізнес-план. 
4. Перевагу при погодженні дозволу на отримання ліцензії надавати 

господарським суб’єктам, які зареєстровані на території Чернівецької 
області. 
 
 
 
Керуючий справами обласної ради М. Довбиш 
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