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.Щержгеонадра визначенi державним уповновi1;кеним органом для
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вiБрахувань do бюdеlсеmiв ycix piBHiB, а mакоJIс dозволяmь зменшumu iмпорm нафmu й zазу в
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УкраТни
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,рЪriй прiоритет,
"*""
"uд проект
пiдтримки розвитку вiтчизняних галузей надрокористування та
рЪборr, що вкJIючас
афа,"lзо"uну Загальнодержавну програму розвитку мiнерально-сировинноi бази УкраТни на перiод
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до ZОЗО року. Законопроект взято за основу реформування гатtузi
<Hadpa Украiнч маюmь uланс сmаmu dрайвером зросmоння HatlioHa,lbHoi eKoHoMiKlt, - BBG,rcae
Роман опiмах. - Сuпе mому,Щерlсzеонаdра посmiйно працююmь Had моdернiзацiею профLаьноzо
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Створення
"rr"*rро""ого
продовження, розширення меж, внесення
функчiонал передбачатиме подання заяви на отримання,
змiн до спеrцозволу, а також звjтнiсть i реестрацiю геологiчних робiт. Загryск cepBicy посприя€
нiвелюванНю суб'сктивностi й вибiрковостi в роботi та вiдновленню довiри до Служби,

