
Для збільшення ефективності роботи наших фахівців і зменшення витрат часу на 

оформлення спеціальних дозволів на користування надрами ми подаємо Вам 
повний список необхідних документів. 

 
 

При оформленні ліцензії на користування надрами суб'єкт господарської 
діяльності повинен надати: 

 

1. Копію паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків 

фізичної особи - підприємця 
2. Оригінали або завірені копії погоджень 
3. Пояснювальну записку з характеристикою об'єкта, стану його геологічного 

вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, 

із зазначенням потужності підприємства 
4. Результати хімічного і бактеріологічного аналізу води строком давності не 

більше шести місяців 
5. Копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії по запасах (Української 

територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по 

запасах корисних копалин, науково-технічних / технічних рад) про 

затвердження (апробації) запасів у повному обсязі 
6. Завірену копію дозволу на спеціальне водокористування 
7. Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 

1 секунда) із зазначенням її площі, а для видобутку підземних вод - каталог 

географічних координат водозабірних споруд 
8. Оглядову карту (масштаб не менше 1: 200000) 
9. Ситуаційний план з нанесеними межами площі видобування та географічними 

координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) у масштабі, який 

дозволяє перевірити правильність визначення координат, а для геологічного 

вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки підземних вод, - 
ситуаційний план з нанесеними водозабірними спорудами та їх географічними 

координатами 
10. План підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з 

нанесеними межами категорії запасів, межами земельного та гірничого 

відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними 

координатами кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда), а 

також з лініями геологічних розрізів 
11. Гідрогеологічних карту 
12. Структурну карту 
13. Характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів і умовними 

позначеннями 
 
 

Заяву на видачу дозволу подає юридична компанія 



Необхідні зразки документів ми можемо надіслати Вам за запитом через пошту 
urprime.com.ua@gmail.com чи телефонним дзвінком (044) 520-06-08 / (067) 504-30-50 

 
 

З повагою, 
Колектив Юридичної компанії "Прайм Бізнес - Клас» 
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