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(dйа прrйн,йм по ,о9ер 

'акву 
/Iерх?еояйр, nPoDroxojy МLrсоiОо,учоl коkiсI з орёанlзцii у&ldlеrпя йа

фrфаа\я уzоП пра розлоOL1 лроПукчп або пропоtо,ту ау.чiоrноzо хол!iйейу йо ёоеовоw rрlsjlйроddесr)

Вяд Kaplcт}Bаlir, дадрами вiдtовйяо
.до. сrатri 14 кодексу. yKpai)ц про
яа]ра статri IЗ Закоцч Украiю{ (Про

видобуванняi rаз, та rBHKD, 5 Поря]ц-у
дозволiь gа

корисryванIrя rta]piltlи

Мега корясryrаrtrя иа.rра.vи вядобуванllя пtlтнllх пiдземннх вод, придатних за умови доведення якостi
водlr до впмог Дс8нпiн 2.2.4-17I-10 <<Гiгiснiчпi внмоги до водIi питноi;
прrrзнзченоТдля споr(цвання людиrlою)), для господарсько.пптвого
водолостачаfiкя (свердловlrви Л!ЛЪ 157, 15Е,72-Д, 159) та розлпвч ч lrляшкlt
(свердловина Л! 159)

Вiдомостi про дiмяrу надр (геологiчку територiю вi.пловLlло до дсржа,sllоrо балаtсу ]апасIв кориснlо( копалfi ilФsi'ни). шо яа.lагься у
кOрисýъаннJl

, 'назва родовища дiлянка <Дрозора> Kpaclt.niBcbKoгo родовliща
(свердловпнн J\ЪЛ9 157, 158, 72-Д, r59)

cB_.},lqlJ7 св. Nsl58 св, Ns72jД св. N9l59

49040,04, 49040,00, 490з9,52" 4904o,0l "
26о51,56" 26057,5j, 26057,59" 2605Е,08"

Хмельнпцька область, Красплiвськцй pairoH

rl

на користуванця надрами

hб.|оiпь, poror. йс4енrП пчrхп)

Iфиli'язiа на мiсцевосгi вiдповйно до
адмuцсФапФво_терl.торlfulъного пiвнiчUо-захiдна око.циця м. Красплlв

(вапрачоla .iОспаяь аi наПбl8оzо loce)eNo2o пукпу, зФlвнччNоi сп@вчi|, прuроаооrороNнчх об'еm,в;

дзJ.[j;\ JIj)-.E!J,i,J д UnзJlJ

.Щерхсавна служба геологii та надр Украiпrr

(зiплвастtьlз в оduнuцях Bwipy)

обrtёj,t(енltя lцодо rпибrнй

_,- вихориставЬ (у разi потреби)

вид kopxcнo-I хогiшйя вiдповiдно до пrrтнi пiдземнi водп
, {Iерелlкв корисних копмин

: - загLlы'одержавного та мiсцевого
значеяня, ]атверджсltих поспtЕовою
КабЬеп МlнigфIв y[TarHH sLl ]2
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3алальяиfi обсяг заласlв рес!р на кат. Л+
чаý ваданм слешir.,ьяоro дdiволу на
iopttcryBaн'lи язФами (ocнoвtli,
cyrr}.rнi):

CT_lTliBb освоснtlя яа.Ф

вiдомосri про затзер,оrссяlrя
(алробацiю) запасЬ корисяоi
кбпеlиlgr (aазвачаiсгься у paзi
видоб}ъаrfiл)

ilr(eЙrio фiяансуванцr робiт, якi
iйаЯу€ викOнаги над)окорисryвач пiд
час корястуваtlм яад]амIl

Особливi уluови

Вйомосгi про в",IаcIiика

Вйомосгi про поrоДttсввя ваданtt,t
спецiальвоtо дозволу ла
корлсrувщilll tlа.Фамя :

с-трок дi' спецiаJьноm до]воrry на
\орисr}ъiшlrl надраr,aи (хйькigrъ
poxiB)

по св€рlцоsин.м rll!ft l58, l57, 72-Д , к.т. Д+В - 2200 м]/добу (в т-ч, А _ 847; В - 1353)
по сверлловпвi Jl! l59 - кат, Cl - J00 мЪобу

,оёuнчц, fulpy, койе2орв обсл?)

,]о в т.ч.

(Ойа сgаПенuя йа хо\аср r2фч про ),Nосч rорuсй}sФlм idрL,,lu)

в9 корястуваtпiя кцрами

+ 1-2

Угода про у9оsп *орисгуsаяня
дЬнкбю Haдlr € невiд'€мною
частrдlою спецi8JБfiбm дозволу на
корисцваIlн]п tlадрами i вrtзяачаa

l р оз рсlбяяса *я, l е ро, р бtясл ься)

ДКЗ УкраlЪц, протокол вiд l0;tt.2016 JE 3703

аапо се@Oе,в, нонер ароmо\rпу, нdьЕвrвоння орrайу)

шедерrкавнi коцlти

oet rrBяi або неdероовl хоuйu)

l. ,Прlяцоrr трюх poKiв з часу отsмаввr сцсцiал;ноIо дозsолу Еа корцст]лавflя цадрами
опрацюватц Е} подапl на Яsржавry сксЕЕрмзу до К3 Ухраi'ял маrcрiми
геблого-екоцоriчцОi очiнки експлуатirчЙшюt зМсiв пiдемвIrх вод по свiрлловинi }Те l59.

2. Впкочашя цtов Дерr(аsного управлiншI oxopoнr, яавколиш*"о- ор"роr"о- 
""p"oo"rr*uв хi{ельнrцькiй обrасгi Biл l l .04.2Фt Дхологiчна картка Iз297l.

3. Виконаrrпя 1мов Дсржгiрпромналляду вiд 23.0?.2008.ib0 li04_07, l2i6503,
4. Суворо дотриNqтатись режиlry юн caяiTapнoi охорони, затвердrкепих в устаrовлеяому

порялry,
5, Прово.оити реlкимнi спостереrкення за кiлькiсrю видобутку та якiсним скла.ltом лцземяих

вод.

6- Свосчасна i в поввому обсязi сплата обов'язковrх платеrdв до Дсржаsного бюдкету
згцно з чиняим зlцонодавством.

?. Щорiчяа звiтнiСгь перел ,Щержгеовадрамв Учlаiви згiдво з формою 7-гр.
8.,Щотрямаяtu вlаlог Закову yKpaiHH кПро офцку впливу яа довкiлля,).

ДОЧРН€ ПIДЛРИ€МСТВО ПУБЛIЧНОГО ЛКЦIОЕЕРЕОГО
товАриствА .оБолонь" ..крлсилIвськЕ,
код 22985бЕб
з1000, хмЕльницькА оБл., крАсплIвськиЙ рлйон, м.крлсилIв,
ВУЛИЦЯ БУДIВЕЛЬНА, БУДИНОК 3
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Додаток до спецiа:lьного дозвоlry
Еа користуваЕня Еадрllми, Еаданого з метою

видобування корисних копалин
питrrих пiдземних вод дiляпки кПрозора>

Красилiвського родовшIа
Ns 5063 (0З) грудня 2009 року

yroouxn Г0&5
про умови корпсryвапня Еадрами

з метою вrrдобування корrrсних копrUIин

lr. Киiв рц. 0{ 20/q
(дага укладення)

.Щержавна служба геологii та надр Украi'ни, в особi

який(а) дrс на пrдстав1

з однiеi сторони та .щочiрне пiдприемство приватного акцlонерного
(далi - .Щержгеонадра)
товариства кОболоrrь>

2. Вiдомостi про дiляяку падр, яка падана в корисryвання
2.1. мiсцезнаходження дiлянки надр: хмельпицька область, красилiвський район,

пiвнiчно-захiдна околиця м. Красилiв,
2.2. Просторовi межi дiлянки надр, яка с предд{етом цiеi Угоди, ступiнь

t еологi.rного вивчення та освосння об'скта надрокорист}ъання. вiдомостi про

затвердження (апробачiю) запасiв корисЕоi копалини та загальЕа кiлькiсть запасiв на час

Еада;ЕЯ .Щозво.пУ вказуютьсЯ НадрокорисryВачем у харакгеристиui дiлятжи надр, яка с

Додатком 1 та невiд'елtною частиною цiсi Угоди.

<красилiвське> яке заре€с.троване, Красилiвською райошrою державною ад\,пнlстацlею
Хмешницькоi областi вiд 03 грулня 1998 року за Ns 1 бб0 120 0000 000180, в особi

диреIсгора Пейка Ba;lepb Петровичц який дiе на пИставi Стаryту (далi -
Надрокорисryвач), з iншоi сторони (аа.пi разом - Сторони, а KoжIta окремо - Сторона)

уклаJIи цю Угоду про умови користуВаНЕЯ НаДРаI\,rи з метою видобування родовищ
корисних копалин (лалi - Угола), яка е невй'емною частиною спецiальЕого дозволу на

*opr.ry"uro" надрами вiд М 5063 к03> грулня 2009 року (дшri - ,Щозвiл), про

нижчевикJIадене.

1. Предмет Угоди
1.1.,Щержгеоналра надае Надlокорисryвачу право тимчасового користув:u{ня

дiлянкою надр з метою видобування кориснпх копtшиЕ, а Надрокористувач зобов'язуеться

виконувати та дотримуватись умов користуваншI дiлянкою надр, передбачених .Щозволом,

цiсю Угодою та нормalми дiючого законодавства.

3. YпroBrr корпстувдння дiлянкою надр, яка надаца в користування
З.1. Умови користувilння rrадраNlи, види, обсяли, джерело фiнансуваяня та стрки

BиKoEzl}tHJl Налрокористувачем робiт з видобуваяня корисних копаJIи питних пiдземних

вод дiлянки uПро-рu,, Красилiвського родовища (сверлловини NsNs 157, 158, 159 i,72,

/Щ) протягом строку дii.Щозволу визначаються в Програмi робiт з видобуваншI кориснпх

\/r-:



копалин, яка пiдписусться Сторонами, с Додатком 2 та невй'емною частиною цiеi Угодл

(лалi - Програма робiт).
З.Z. Про.рЫu робiт в цiлому або oKpeMi ii показники, у разi потреби мо>l(угь

змiнюватися та,/або доповнюватись за взаемною згодою CTopiH у межirх дii .Щозволу та uiеi

Угоди.
3.З. Сторона, яка iнiцiюс внесення змiн таlабо доповЕень до Програми робiт,

зобов,язана надати iншiй cTopoHi Bi.щoBiдli письмовi обгрунтlвання та пiдтвердхýдочi

документи.
3.4. Сторона, яка одержма вiд iн.шоi Сторони m,tcbMoBi обrрунтування з

пiдтверджуточими документами та пропозипii цодо внесення змiн таlабо доповЕень до

ПЬ.р;"' робiт зобов'язана в мiiяT ний TepMiH надати iншiй CTopoHi письмову

""оr""о"*у 
вiдповйь щодо прийняггя пропозицiй щодо внесення змiн таlабо доповнень

ло Програми робiт.
3.5. Строк виконаннJl робiт з метою видобувшlня корисних копtlлин може буги

продовжений за умови ,,ро!о"*"оr" строку лii ,Щозволу та цiеi Угоди, iз внесенпям

вiдповiдних змiн ло Програми робiт.
3.6. Особливi уллови користувмня надхtN,tи визЕачаються в.Щозволi та цiею Угодою

i е обов'язковими до виконаннrI Надрокористувачем,

4. Права CTopiH на геологiчну ilrформацiю про надра 
_

4.1. Використаттня та рЪaпор"д*a,* Сторонами геологiчною iнформачiею про

надра здiйсвюсться в порядкУ визначеному закоЕодtlвством,

4.2. Геологiчна iнфоiмачiя про налра створена (прилбша) за paxlTloK коrптiв

держzlвного бюлжету с державною власнiстю,

4.3. Геологiцна iнформацй про надра, створена (придбана) за рахунок коштiв

державного бюджету, оuдч.i"a" Надрокорисryвачу на правi користуваннJI та володiпня

без права розпорядження на договiрнiй ocHoBi в порядку визпаченому закоЕодавством,
' 

4.4. ГеолЪгi.lна iнформачiя npo ,uoPu, створена (прилбана) Надрокористувачем пiд

час дii Дозвоrry за власнi кошти, е його власнiстю, Про передачу права власностi або права

*opr.ri"un"" 
- 
rеологiчноЮ iнформачiею Налрокористувач повiдомляс уповноважений

орган в порядку визначеному законодaвством,

5. lншi права та обов'язки CTopiH
5.1. fiержгеонадра ма€ прдво:

5.1.1 витребову"ur" у йuлро*ористувача звiтнi данi та iнформацiю про викон,rння

цiсi Угоди;
5.1.2 видавати та направляти Надрокористувачу в межах cBoel компетеЕцll

вiдповiднi приписи, розпорядженшl таlабо повiдомлення;

5.1.ЗздiйснювативЙповiднододiючогозzlконодzшстВадержавнийгеологi.пrий
контроль за рацiона.llьним i ефективним використ&{Еям надр Надрокорист}ъачем;

' 
5.1,4 притягувати Нфокористувача вiдповiдно до дiючого законодавства i умов

цiсi Угоди до вiдповiдаrrьностi, в тому числi, зупиняти дiю Дозвоrry або припинятп право

корист}вzlння надрами шляхом atнуJlюванн,l ,Щозволу в порядку визЕаченому

законодавством:
5.1.5вУстановленомУзtlконодаВствомпоряДкУВжиВаТиз!rхоДВдоприпипенIUIВсrх

видiв робiт з використання надр, Що проводяться Надрокорист}ъачем з порупIенням

стандартiв та правил i мол<)пь спричинити псувzшня родовищ, lcToTEe знижеЕIUl

ефектиЪностi робiт або призвести до зЕачних збиткiв, в тому числi якщо роботи ведуIъся з

ЗаСТОСУВаННЯt!, методiв i способiв, що Еегативно вIIливають Еа стrш Еадр, призводять до

забруднення навколишнього природного середовища або шкiдливих наслiдкiв для

aлфu'" населеннJl. а також в iнших випадкzrх, передбачених зztконодавством Украtни;

5.1.б у встаЕовленому закоЕодirвством порядку вживати заходiв до зупиненЕя

дiяльностi пИприсмств, установ та органiзачiй, що здiЙснюють використання нашl без

спецiальних дозволiв на користуваншI або з цоруленням }ъ{ов, передбачених такими

дозволzlми; 
2



5.1.7 направляти матерiали щодо вIlJIвлеItих порушень в rншr уповноваженl
державнi органи для проведенЕя контрльIlих дiй i перевiрок, притягненIuI

I:Iалрокористувача до вiдповiдальностi та./або вжиття заходiв реаryвання вiдповiдно до
компетенцii.

5.2. fl ержгеопадра зобов'язаЕа:
5-2. l свосчасно розглядати звернення Нашrокористувача;
5-2.2 своечасно розглядати отриманi вiл Налрокористувача прогрttми, плaши, звiти

та iншi док}ъ,tеrrги, якi необхйнi д;rя виконання робiт, визначених цiею Угодою.

5.3. При
зобов'язаrl rl r:i:

виконаннi робiт вiдповйно до умов цiсi Угоди Надрокористувач

5.3.1 приступити до проведення робiт Еа визначенiй дiлянцi надр не пiзнiше нiж
через 2 (лва) роки з MoNteHTy початку строку дii Дозволу;

5-3.2 забезпечувати охорону надр та довкiлля в межах дiлянки надр, наданоi в
корист}ъаЕня, а також забезпечувати приведення порушених земеJь у cTtlн, придатний

дJ]я використання за призначенням, або придатний для подalльшого ix використання у
суспirьному виробниuтвi вiдповiдно до Програми робiт;

5.3.З проволити роботи у TepMiHп та в межах, зазначенпх у Програмi робiт;
5.3.4 дотримуватися вимог зzжонодtвства УкраiЪи, чиI {их стандартiв, правил,

норм виконання робiт, пов'язаЕих з користуванЕям надрalп,tи;

5.З.5 лопускати уповнов&кеIlих посадових осiб ДержгеоЕадр для здiйснення

заходiв державного геологiчного контроJIю в порядку та на пiдставах визначених чинним
законодавством Украiни;

5.3.6 вiдшкодОвувати збитки, залодiяяi пiдприсмствам, установам, органiзацiям,
громадянilм та довкiллю;

5.3 .7 вiдшкодов}ъати у встановленому порядку власникt!I\,{ земп та
]еI\'лекорисryвачам збитки та втати, завданi внаслiдок корисryвання земельними

дi.llянками вiдповiдно до мети корист}ъzlння надрalми визначеноi ,Щозволом;
5.3.8 використовувати надра вiдповiдно до мети, для якоi ix було яадано;
5.3.9 забезпе.ryвати безпеку rподей, майна та назколицrнього прцроддого середовища;

5.З.10 лотримуватися вимог та умов, передбачених Дозволом та цiею Угодою;
5.З.11 надавати в установленому порядку .Щержгеоналрам iнформачiю щоло

користрzlння надрами;
5.3.12 при виконаннi робiт перелбачених ,Щозволом та цiсю Угодою застосовувати

прогресивнi технологii i TexHiKy, що забезпеч)T оть повне, комплексне i рачiона.пьне
використання надр;

5.3.13 зберiгати розвiдувальнi гiрничi виробки i свердловини, якi можуть бути

використанi при розробчi родовищ та в iнших цiлях, i лiквiдов}вати у встановленому
порядку виробки i свердловини, якi не пiдллдоть подмьшому використzlнню;

5.3.14 зберiгаТи геологiчну i виконавчо-технiчну док},}{ентацiю, зразки гiрських

порiд i рул, дублiкатiв проб корисних копмин, якi мож}ть бупа використанi при

подаJъшоN,у вивченнi та використаннi надр;

5.3.15 .лотримуватися протипожежяоi безпеки на родовищi та нести за Hei

персонатьну вiдповiдальнiсть;
5.З.16 зупинити викотiаннll на наданiй йому у користуъапня дiляццi надр цiльових

робiт, передбачених ,щозволом, пiсля зупинення дii Дозволу та пiсля його аЕулювlшня;- 
s.l.tl у разi зупинення дii,щозвоrry проводити на дiлянцi надр роботи, пов'язанi iз

запобiганrrям виникненню аварiйноi ситуаuii або усуненням ij' наслiдкiв, а також

виконувати заходи, спрямованi на усунення порушень. що стаJlи пiдставою для зупиненнrI

дiiL .Щозволу;
5.3.18 проволити у порядку встiшовлеЕому закоЕодавством IIoBTopIry експертизу та

оцirжу запасiв родовищ(а) корисних копitлин дiлянки (лi.пянок) надр зазначеноi

(зазначених) у Дозволi та цiй Угодi;
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5.3.19 внести змiни до.Щозволу та цiсi Угоди протягом З (трьох) мiсяцiв з моменту

проведення повторноi експертизи та оцiнки запасiв родовищ(а) корисних копа.llин дiлянки
(лi,,rянок) нмр:

5.3.20 забезпечим рацiонмьне комплексне використаЕшI l охороlrу над) згцно з

цiею Угодою та Програмою робiт;
5.З.2l створиiи безпечнi для працiвникiв i населення у'n!ови проведення робiт,

пов'язаних з користуванЕям дi-lянкою Еа,др отримilяою з метою видобуваняя корисню(

копаJIин;
5.З.22 у встановленому порядку забезпе.шти виконаlпня вимог закоЕодавства про

ouiHKy впливу на довкiлJlя.

5.4. При лiквiдацii робiт вiдповiдно до умов цiсi Угоди Надрокорпсryвач
зобов'язаний:

5.4.1 провести та здiйснити фiншrсування лiквйацiйпих робiт вiдповiдно до

затвердженого в установленому поря,щу Проекту робiт;
5.4.2 у випадку повноi або частковоi лiквiдацii чи консервацii йрничодобlъного

об'скта гiрничi виробки привести у cTilн, який гарантус безпеку людеЙ, маЙна i
навколишнього природного середовпщ4 а в разi консервацii - зберегти родовища та

гiрничi виробки на весь перiод консервацii;
5.4.3 здiйснювати за погоджешrям з орган:llt{и держilвного гlрничого т*уry ,1

iншилrи заiнтересованими органами у порядку встановленому зaжонодalвством лlквlдацlю r

консервацiю гiрничолобувних об'сюiв або ix дi;rянок.

5.5. Надрокорlrстувач мас право:
5.5.1 здiйснювати на наданiй йому лiлянчi надр розробку родовища корисних

копмин та iншi роботи згiдно з умовами Дозволу та цiеi Угоди;
5.5.2 розпорялжатися видобугими корисними копaшинами в порядку визначеному

законодtlвством УкраiЪи;
5.5.з вести, припиняти свою дiяльнiсть на отриманiй в користув.lння дiлянцi надр

на умовах, визначених .щозволом, цiсю Угодою та законодавством Украъи;
5.5.4 при виконаннi робiт вiдповiдно до Дозволу та умов цiсi Угоди зzrлучати на

пйрядяих умовах викояirвцi" окр"r"* видiв робiт, якi мають техяiчнi мокпивостi, цо
вiдповiдшоть виtllогам чинного законодавства.

5.6 Налрокористlъач несе вiдповiдальнiсть за дотриманЕям заrгrtеними

виконавцями умов .Щозвоrry та }ъ{ов користування надр{lN.rи вiдlовiдrrо до вимог чиЕного

законодавства.

6. Контроль зд виконанням умов користувдння надрами та положень цiсi
Угоди

6.1 . контроль за виконанням ).NtoB корисryвання надрчlми вiдповiдно до дьчого
законодавства та положень цiеi Угоди, здiйсню€ться незалежно кожЕою iз Сторiл,

6.2. Надрокористувач при проведеннi робiт здiйснюе рiзнi види виробЕичого

контролю, а також 
-здiйснюс 

контроль за викоt{ztнням та якiстю робiт, якi проводить

за,rучений виконавець.
6.3. .Щержгеонадра проводить заходи державного геологlчного контроJIю за

виконанням yllroB користраНШI НаДРilIt{и та положе}tь цiеi Угоди в межах повповажеЕь

вiдповiдпо до дiючого законодzlвства.
6.4. .Щержгеоналра за результатами проведених нею заходiв геологiчного контоJIю,

безпосерелньО або за поданнЯм МiнприродИ з пистав, передбачених Законом УкраiЪи

''Про ouiHKY впливу на довкiлля", цеЕтральних органiв виконавчоi влади, що реалiзlтоть

:еiжавнУ полiтику'у сферi злiйснення державного гiрничого нагJlяду. епiдемiологiчного

пuiп"ду (спостереження), державного нагляду (контролю) за додержанн,Iм. вимог

законодавства у сферi охорони навколишнього природного середовища, органlв мlсцевого

самоврядуванНя, органiВ ffФС у разi порушенЕя Налрокористlъачем умов користрtlншI

ilадРilI\,tИ маС ПРаВО: 
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зitконодiвством;
б.4.2 припинити прzlво кориgт}ъаннЯ ЕаДРаIltИ

випадках, передбачених пуЕктом 23 Порялку та в

законодавством;

6.4.1 зупинити дiю ДозвоJry у випадках передбачених пунктом 22 Порядку надання

спецiальниХ дозволiВ на корист}вlШНЯ ЕаД)ztlllИ затвердженогО постановою Кабiнету

MiHicTpiB Укра.rви вй з0.05.2011 ]ф 615 (далi Порядок) та в iнших випадках, передбачених

цUlл(ом
iнших

6.4.3 звернутися з позовом до адмiнiстративного суду з метою припинеЕня Bclx

видiв робiт iз використання надр, lцо проводяться з порушенням стfirдарпв та правил r

можуть спричинити псування родовищ, icToTBe зниження ефективностi робiт або

.rр"*"ar" оо ,nu** збиткiв, а також вживати заходiв до зупинення дiяльностi

.riдпрпar"rr, устаЕов та органiзачiй, що здiйснюють використання надр без спецiаJIьЕих

дозвьлiв на користуванIrя надрtlд{и або з порушенням р{ов, передбачених таtс,lми

дозволами.
6.5. Дiя .Щозвотry поновлюеться .Щержгеонадрами за умови усунепня

Нмрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дii,
6.6. Надрокористувач мае прzво оскаржити в судовому порядку накази

,Щержгеонадр про зупинення та припинення права користранrrя дiлянкою надр шJUD(ом

анулюваннЯ ,Щозволу' "' ,ЩозволУ за умови Еадчlння
6.'7 . .Щержгеонмра продовжуе строк 

. 
дll лозtsоJlу ,,а у*"1: 

_,_,_.
НалрокористувачемпозиТиВноговисноВкУспецiа,тiзованогодержаВноГогеоJIогrчЕого
пiдприсмства, установи, органiзацii, що Еatлежать ло сфери управлiння .Щержгеонадр, за

результатамИ проведення державноi експертизи звiтiв щодо геологi.rпих матерiалiв.

7. Iнформування Сторiп. Щорiчна звiтнiсть
7.1 . Налрокори"rуuuч- .обоu'"rаний щороку подавати до Держгеонадр iяформачiю

щодо стану виконання Програми робiт за формою встановленою законод'вством та

надавати вйповiднi поясненнJl з питань, що вiднесепi до компетенцii Держгеонадр,
7.2. Надрокорист}tsач зобов'язаний в устаtIовленому порядку подавати до

.Щержгеоналр щopi"ni звiти вiдповiдно ло форм звiтностi щодо облiку запасiв корисних

копалин.
7.3. .щержгеонадра зобов'язана своечасно iнформувати Налрокорисryвача з питllнь>

якi вiднесенi до його компетенцii i виникають стосовно виконtlняя умов .Щозвоrry та

положень пiеi Угоди.

8. КопфЦепuiйпiсть
8.1. Уся iнформаlriя, отримана чи прилбана Сторонами в процесi виконання робiт, е

конфiденцiйною. Порялок i умови користування iнформацiею, устtlновлюсться власником

iнформацii вiдповiдно до чинного законодавства.
8.2. Вимоги конфiленчiйностi, передбаченi статтею 8.1. цiеi Угоди, заплшаються в

силi пiсля припиl{еЕня строку лii цiеi Угоди, якщо iнше не передбачено чиннI.м

законодавством
8,3. Конфiленчiйнiсть цiеi Угоди не поширюсться на },ь{ови, врегульовllнl чишlим

au*оподu""rво" Украiни, та щодо органiв, якi злiйснюють концrоль за ix викояанЕям,

8.4. Не С порушенняМ конфИенчiйноСтi цiеi УгодИ ЕадаЕIt l вiдомостей, документiв

та iнформачii *офопюlorrr, судовим, держaвним органам у випадках, передбачених

чинним законодавством.

9. Обставишп непереборноi сили
9.1. Невиконання або неналежне викоЕанIUl зобов'язань за цiею Угодою с

виправданим i не спричиняс вiдповiдаьностi у тому разi, яхщо таке невиконzlннJI чи

нен,lлежне виконання е наслiдком випадку або обставин непереборноi сили, якi виникJIи

пiсля укладення цiсi Угоди, перебрають поза межами конlроJтю CTopiH, та якi Сторони не

могли aHi передбачити, aHi попередити роз}ъ{ними заходаtми,

ануJIювчшня ,Щозвоrry у
випа.щ<zж, передбачених
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9.2. Пiд випадком Сторони розlмiють надзвичайну подiю, лса не носить характеру

невiдворотноi, однак с неперелбачуваною i раптовою для CTopiH, а саме: акrи або дii
оргшliв лержавного управлiння, рiшення органiв мiсцевого саJчrоврядуванIIJI, змiни в

законодавствi Украiни за умови, що данi обставини безпосередrьо вплинули на сво€часЕе

виконirнЕЯ зобов'язанЬ Сторони. Пiд обставинаМи Еепереборноi сили Сторони роз}лiiють
повiнь, пожежУ, землетруС та iншi стихйНi лиха, оголошеЕу та Ееоголошену вiЙну, BoeHHi

лii, загрозУ вiйни. терористичний акт, блокаду, ревоrrюцiю, заколот, повстання, MacoBi

завор}.шення та iншi подii', що не залежать вiд волi CTopiH.
9.3. При HacTaHHi обставин, за}начених у пунктi 9.1., Сторона, яка оrrинилася пiд ix

впливом, повинна в розумний сток, але не пiзнiше нiж через 7 ка,rендарних дriв з дня ix
виникнення, без затримки повiдомити про це iншу Сторону та надати протягом 60

каJlендарних днiв докр{енТи, що пiдтверджують ix настання, Повiдомленпя повшlно

мiстити iнформачiю про характер обставин i, якщо можJшво, оцiнку ix впливу на

можливiсть виконаЕня стороною cBoix зобов'язань за цим ,Щоговором та пршrriрвий графiк

викон:rння зобов'язань.
9.4. Пiс.tlя повИомлення про виникненЕя обставин непереборяоi сили Стороrти, у

найкоротший TepMiH, проводять зустрiч (у разi веобхiдпостi) з метою прийнятгя спiльною

рiшення щодо подальшого виконання умов чiеi Угоди.
9.5. Пiсля припиненЕя обставия, зазначених у пунктi 9.1., Сторон4 що опинилася

пiд вп,rивом обставин непереборЕоi сили, повинна без затримки, але не пiзнiше нiж через

5 ка,rендарних днiв з дня припинення, повiдомити про це iншу Сторону у письмовй

формi. Повiломлеяня повинно мiстити TepMiH, в який передбачаеться виконати

зобов'язання за цiсю Угодою.
9.6. Факт настання обставин непереборноi сиJlи повипен бlти пiдтверджений

док}ъ{ентtшьно компетентним органом (сертифiкат торгово-промисловоi палати),

в разi вiдсlтностi пiдтвердженrrя Сторона, яка не викоЕllла своi зобов'язашrя,

несе вiдповiдальнiсть в повному обсязi вiдповiдно до вимог з,lкоЕодавства,

10. Використання украiЪського потенцiалу
10.1. У процесi надрокористування Еа дiлянцi наДр, Налрокористрач

використовуватиме обладнання, механiзми, засоби, приладдя, устаткуванЕя та iE,

n.p""u*"o uir.rr.no""* виробникiв (в тому числi послуги) тiею мiрою, у лсiй ii rtiни та

якi"rо, порiвняно зi свiтЬвими цiнами та якiстю, будlть TexHi.rHo, технологiчно й

економiчно доцiльними, та не призводитимуть до зниження рiвня виробництва та

екологiчно'i безпеки.

11. Набуття чпнностi, змiнп, розiрванвя та припинення Угоди
1 l .1 . ЦЯ Угода набирае чинностi з дrя ре€страцii .Щозволу та припиняе свою дiю з

моментУ припиненнЯ права корисryЪаннrI fiадрirми шляхом аIIуJIюваншI ,Щозволу або

*-"*"ii;.",iH,ftaTЖ 
автоматично зупиЕясться, в частипi виконання робiт,

передбачених .I|,озволом у випадку його зlтrинення та поновлюстъся у pani поновленяя дi
!озвоrry.

l1.з. У разi продовження строку дii,щозволу Сторони в установленому порядку

вносять змiни до Програми робiт та до цiсi Угоди IIlJUtxoM укJlадzlя}lя додатковоi угоди.
11.4. ЯкщО iнше прямО не передбачеНо цiею УгодОю або чинним в Украiпi

законодarвствоМ, внесеннЯ змiн та доtIовненЬ до цiе'i УгодИ здiйснюсться в порядку

встаЕовленомУ законодавством Украни шляхом укJIадання додаткових )тод до цiеi
Угоди, якi стають дiйсними пiсля ix письмового оформлення Сторонами та пiдписаяпя

чповноваженими особами CTopiH.
11.5, Одностороння вiдмова вiд виконання ptoB цiеi Угоди повнiстю або частково

не допускаетьСя. ПравО одЕосторонньоi вiдмови вiд цiе'i Угоди Еадасться ,Щержгеонадрам

у випадку припинення прi rа користувilння Еадра}rи IIlJIJrxoM анулюв{шня ,Щозволу,- 
11.6. kожна сторона пiдiверджуе, що обидва примiрники цiеi угоди пiдписанi вiд

iT iMeHi особоlо, яка мас право вчиняти юриди.rнi дii вiд iMeHi вiдповiдноi юридитrоi
6\\/7--



(фiзичноi особи - пiдприсмчя) особи. Кожна СтороЕа гарантус, що нею виконанi yci 1тлови
i форма;ьностi, передбаченi il'установчими докр{еЕтами, щодо прийнятгя орган{lми

управлiяrrя рiшення про погодження i пiдписання цiсi Угоди, а особа" яка пiдписала цю
Уголу, мае для цьогО достатнiй обсяг повноважевь. Жодlа iз CTopiH не може посI{латися у
спорi з лругою Стороною на обмеження представництва особи, яка пiдписала цю Угоду
вiд iT iMeHi. або на недостовiрнiсть вiдомостей щодо представництва.

l1.7. Сторони несуть повну вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказаних ними у цiй
угодi реквiзитiв, а у випадку змiни: реквiзrгiв, юридичпоi чи факгичноi адреси, нчlзви,

установtIих докрлентiв, Сторон4 у якоi вiдбулася така змiна, повинпа повiдомити про це

iншу Сторону у строки та в порядку визначеному законод.вством Украrни- У разi
неловiдомлення Сторони несугь ризик настання пов'язаних iз ним несприягливих
наслiдкiв.

l1.8. Yci правовiдносини, що виникають з цiсi Угоди або пов'язанi iз нею, у тому
числi пов'язанi iз дiйснiстю, укладеЕням, виконilпнJIм, змiною та припинеЕням цiсi Угоди,
т-Iумаченням ii' умов, визначеннJIм наслiдкiв недiйсностi або порушення Угоди,

регуJIюються цiею Угодою та вiдловiдними нормами чинного зzlкояодавства УкраiЪи.
l 1.9. LИ },года скJIадена украiнською мовою у .щох автентичних примiрниках. якi

]!rають однакову юридичну силу, по оляому прlтмiрнику дJuI кожноi iз CTopiH.

12. Додатки до Угоди
l2.1. Невiд'емною частиIrою цiсi Угоди е:

- Додаток l - Характеристика дiляяки надр;
- Додаток 2 - Програма робiт.

l3. Юрилrlчнi адреси, реквiзити та пiдписп CTopiH

flержавна слуiкба
геологii та налр YKpaiHlr

03680, м. Киiiв.
вул. Антона Щедiка. l б

сдрпоу 375з6031
тел. (044) 5З6-|З-20

Ьабgпшl*. юd, fГ"-*7
lи
la-

(посадL прlзвlt (п

Налрокорисryвачз .Щочiрне
приватного акцiонерного
кОболонь> кКрасилiвське>

юридичпа адреса: 3 1000, Хмельницька обл.,

Красилiвський р-н, м. Красилiв,
вул. Булiвелънц бул. 3.

Iдентифiкачiй код: 22985686
тел. (03855) 44 2 16

,Щиректор ДI ПрАТ <Оболонь>
-. кКрасилiвське>

Пейко Ва,rерiй

пiдприемство
товариства

.)J'

pal

'0

(посад4 прiзвище. iýl д i) в_

о V
кЕ"

Прпмiткlt:
l- Угода та додатки подitються ло .Щержгеоналр у двох примiрниках, вlдно

ло примiрних форм i засвiлчуються пiдписом уповноваженот особи заявника

2. Програма робiт обирасться заявником вiдповiдно до виду корисноt копалини,

3. 3апоЬнекня назв, найменувань та вiдомостей зiulвнцка в перелбачених lця цьою Micrцx в Угодi ra

додатках, рекомендовано здiйснювати вiдповiднпм шрифтом (Times New Roman) з установленям розмiром
(l2).
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Додаток 1

до Угоди про уlrлови
користрання надрами з метою
видобування кориснЕх копzlлин

"iд,ф, of 201ях! €Dбэ

ХА РАКТЕР ИС ТИКА
дiлянки надр з метою видобування

корисних копалин

[iлянка <Прозора> Красилiвського родовища питних пiдземних вод

розташоване на пiвнiчяо-захiднiй околицi м. Красилiв Красилiвського

району ХмельницькоТ областi.
Водозабiр дiлянки скJIада€ться з свердловин JФNs l57, 158, 159 i 72-Д.

Експлуатацiя дiлянки надр проводиться Дочiрнiм пiдпри€мством приватItого

акцiонерного товариства <<Оболонь>> <<Красилiвське>> на пiдставi

спецiального дозволу вiд 03.12.2009 Ns 5063 наданого з метою видобування

питних пiдземних вод дiлянки Красилiвського родовища дJIя господарсько-

питних i виробничих потреб (розлив питЕоi води, виготовленнrI напоiЪ).

Транспортнi умови сприятливi в зв'язку з наявнiстю мережi

автомобiльних дорiг ресгryблiканського i мiсцевого значення.

Промисловим центром явJцеться м. Хмельницький.
Клiмат району родовища помiрно-континентальний. Характеризусться

м€rлоснiжною помiрно-холодною зимою i довготривалим лiтом.

В економiчному вiдношеннi район робiт с сiльськогосподарським, з

виробництвом i переробкою продуктiв сiльського господарства.

Забезпечення елек,гроенергiею пiдприсмств району здiйснюсться вiд

мережi енергосистеми <Хмельницькобленерго>>,

.Щжерелом господарсько-питного водопостачання населених tryHKTiB €

колодязi та гiдрогеологiчнi свердловиЕи, технiчного - рiчки та штучнi

водоЙмища.

Географiчнi координати кутових точок та площа дiлянки надр.

NqNs

свердJlовин
ПнШ СхД

2 J
157 4904о,04" zBOsl,sB"
158 4g"40,00" iГsтsз"

72-д Ф5ý,sz" zТя,ss"
49U40,01" 26058,08"

1,

I

159



Протягом 2012-2016 рр. ТОВ <<Гермеон>> за технiчним завданням та за
кошти ДП ГIАТ <Оболонь> <Красилiвське> виконана геолого - економiчна
оцiнка питних пiдземних вод дiлянки <Прозоро Красилiвського родовища.

За результатами виконаних робiт (протокол Д{З УкраiЪи вiд

l0.11.2016 JФ З70З):

- станом на 01.11.20lб року затвердженi експlryатацiйнi заrrаси

питних пiдземних вод дiлянки <Прозора> Красилiвського

родовища в кiлькостi 22ОО.О м3lдобу за категорiяцц ý+В по
свердловинах ЛlrNs l57, l58 та72-[;

- станом на 01.11.20lб року апробованi запаси питних пiдземних вод

дiлянки <Прозорa> Красилiвського родовища в кiлькостi 300.0
мЗ/добу за категорiсю С1 по свердловинi Nя 159;

Свердловина Nч l59, пробурена в 201l рочi, не зазначена в

спецiшrьному дозволi вiд 03.12.2009 JE 50б3, але входить до контуру
пiдрахунку запасiв.

Свердловини ){bNg 157, 158,72-Д, l59 в iнтервалi глибин 35-120м
експ.цуатують водоносний горизонт вендських вiдкладiв, представлеIlих
трiщинуватими пiсковиками з перешаруванЕям пiсковикiв, аргЫтiв,
а;rевролiтiв. Дебiти свердловин 232-1 000 м'/добу.

Живлення водоносного комплексу здiйснюеться за рахунок
перетiкання вод з вище залягаючих водоносншх горизонтiв. Розвантаження
вiдбуваеться частково lluutхом перетiкання у водоносний горизонт
сеноманських вiдкладiв, переважно по дiлянках тектонiчних порушень.

За хiмiчним скJIадом води гiдрокарбонатнi магнiево-{альцiево-натрiевi,
магнiсво-натрiево-катrьцiевi, з мiнеlалiзЬцiею 0,7-0,84 г/дмЗ.

Води вiдповiдають вимогам ffСанПiНу 2.2.4-\7|-|0 <Гiгiснiчнi вимом

до води литноi, призначеноi для споживаннJI людиною>, за викJIючеЕIUIм

MicTy залiза загмьного, марганцю, амонiю. На пiдприемствi встановлена

комплексна система водопiдготовки, якою змеЕшуеться BMicT зазначенlос

компонентiв у водi до нормативних зЕачень

протоколом дкз Украiъи даIrа дiлянка родовища визЕана

<<пiдготовленою до подальшого промислового використаЕня на базi запасiв

категорiЙ А+В та до геологiчного вивчення та подальшоi
експлуатацii на умовах економiчного ризику на базi запасiв
категорii С1>.

Рекомендовано (пункт 3.4 протокоlry .ЩtЗ УкраiЪи) протягом трьох
poKiB з часу отримання спецiальЕого дозволу на користування надрчlми

опрацювати та подати на державну експертизу до ДКЗ Украiни матерiали

геолого-економiчноi оцiнки запасiв пiдземних вод дiлянки <Прозора>

Красилiвського родовища, де розташована свердловина Ne l59, апробованих

гryнктом 3.2 цього протоколу.
Режим роботи свердловин систематичний, щодобовий, час роботи на

протязi доби - вiд 2 до 24 годин. ,щанi промислового видобутку дозволяють
зробитИ висновоК про цiлкоМ ефекгивне використаЕшI фонду дiючкх
водозабiрних свердловин .ЩП ПрАТ <Оболонь> <Красилiвське>>.



Рентабельнiсть роботи водозабору питних пiдземних вод с достатньою
для економiчно ефективного видобування.

.Щобова водо потреба пiдприемства вiдповiдае загаJIьному обсяry
затверджених .ЩКЗ Украiни експлуатацiйних запасiв питних пiдземних вод -
2500 мЗ/добу.

.ЩП ПрАТ <<Оболонь>> <Красилiвське)) при експlryатацii дiлянки надр
виконуються Bci вимоги природоохоронного законодавства, промисловоi
безпеки, вимоги спецiального дозволу Ns 50б3 вiд 03.12.2009 року на
користування надрами.

Фахiвцями та технiчними засобами, за допомогою яких здiйснюеться

розробка пiдземних вод дiлянки <Прозорa> Красилiвського родовища
пiдприемство забезпечене.

Роботи виконуються вiдповiдно до проекту розробки та програми

робiт.

В.П.Пейко
ЩП ПрАТ
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ПРОГРЛМА РОБIТ
з видобування корисних копzллин

питних tliдземних вод дiлянки (Прозора) Красилiвського

роловища (свердловин NsNe l57, 158, 159 i72-Д)-

Додаток 2

до Угоди про у}rови
корист},вання Еадрами з метою
видобчваяня корисних копалин
вil,rф,, о| 20l9N9€ШЗ

Надрокористувач:

,Щиректор .ЩП ПрАТ кОболонь> кКрасилiвське>

|.,

Пейко Валерiй ПеIрович

(посала, прiзвище, iлr'я, по
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Вид робiт
обсяг
робiт

.Щжере
ло

фiнан
су_

вання

TepMiH
виконання

l 2 J 4 )
l Внесення змiн до спецlального дозвоrIу Еа

користування надраN{и l од.
Власн

i
кошти

4 кв.
2018 р.

2 Подальше.видобування питних пiдземних
вол (тис.м'/рiк)

згrдно з
проектом
розробки
родовища

з 4 KB.20l8 р.
за умови
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